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  	ا ا����ب �

 ال� تع�الكتاب يل� الضوء � افاهيم وا�الالت هذا 
جعل من أهدافه إزالة اللبس والغموض و ناهج ا%حث،معنها 

عن اإلجراءات الالزمة ;حقيق 8 منهج منها وا7طوات 
 Aا سبق

ً
 حال امتثاD منهجا

ً
Hينتهجها ا%احث تبا �  .العملية ال

وألهمية هذه اناهج و�ورها العظيم K س� اعرفة 
فقد اإلنسانية واستخالصها K إطار قواعد العقل اوضوعية 

ل� تهدف ا_ ذلك وفق خطة غطى الكتاب Yيع احاور ا
  . ، تواكب اناهج وا7ططجامعية
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  املقدمة

� �

 قوامه الgاط استقيم، نسأل اهللا 
ً
اmمد هللا اlي اصطi jا اإلسالم منهجا

 ،nغضوب عليهم وال الضالهدايته K 8 صالة وsتم السؤال بآمn،غo منهج ا
 Dو� آ nمد األمv nقلwا xون nوصحبه والصالة والسالم � سيد العا

  :الطيبn الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إ_ يوم ا�ين وبعد

فاmقيقة �مة صغoة K بنائها اللغوي و� جذرها واشتقاقها، عظيمة بقدر 
 �ا، فم

ً
آدم عليه السالم رحلة  Hيشذ نعظمة ا�هود ال� بذ;ها اإلنسانية مهرا

ة، و�ذ علمه اهللا أسماء االبتالء K حياتنا ا�نيا بدأ معها رحلته صوب اmقيق
األشياء �ها وعرفه حقائق ما فيه خo ونفع، فقد رفع عنه علم بعضها ;بدأ رحلة 

فجاءه إبليس وقاسمه إنه ن اiاصحn �عرفه حقيقة ما استأثر اهللا  ،ا;�يف
بعلمه، وا زاغ منهج ا%حث باتباع طريق إبليس لم تكن حقيقة ما عرفه آدم 

�} :D وابتالء lريته إ_ قيام الساعة، كما قال تعا_بعدها سوى شقاء  ���t���s��r

� �w� �v� �uz ��� :���� K قيقة ا;ار�ية أثرهاmحياة  ، وقد �ن �ذه ا
فمن خ�ها وعرفها أجاد K اختيار انهج ولم �مله تعدد طرق الضالل  اإلنسانية،

وتشعبها � الشك K الgاط استقيم، ومن لم يع هذه اmقيقة من ب� آدم 
�اذبته تيارات الضالل والغواية بأسماء عديدة �لت من زيف اغريات ما يشوش 

  .� نور اmقيقة

ها K حياة اإلنسان، إال أن سالمة انهج وبرغم قوة اmقيقة وسموها وقيمت
اوصل إ�ها ¡ورة mفظ هذه اmقيقة من الزيغ والتشويه، فالعقل السوي قد 
 ال يع� عن قدرها، ومن هنا 

ً
يرفض حقيقة تساق إ�ه من غo طريقها أو تلبس ثوبا



 ٦  

ت فقد مرت الب¥ية K تار�ها K ا%حث العل¤ بمحطات لم £تلف فيها اmلقا
باختالف اmقائق، بقدر ا;باين اlي �ن بينها K طريق ا%حث عن اmقيقة 

§ اجتمعات ا%عيدة عن نور اإليمان وحقائق الرساالت ومنهج ا;عرف إ�ها، ف
من منهج ا;فكo األسطوري اlي حاول فيه بدأت رحلة الكشف عن اmقائق 

ا إ_ قوًى خفية وذلك جراء عجزه اإلنسان أن يف¨ الوقائع ال� �ري حوD بنسبته
بطور الب¥ية عن فهم واقعه وقصور إم©ناته عن اكتشاف اmقيقة، ومرت 

الفالسفة ا%حث عن اmكمة متبعK n ذلك مسارب  واlي حاول فيهالفلسفة 
سo وظيف إم©نات العقل اإلنساK ª تفوطرائق K ا%حث وا;فسv oاولn ت

Hلم اإلنسان بشقيه ادة، فوضع أفالطون نظرية اثا�ة لفهم Hلم الغيب وHلم الشه
ألبسها أرسطو ثوب الواقعية واختلفت اناهج فاختلفت الغيب والشهادة، ثم 

 
ً
منها ادرسة  تعددت مسمياتها معطياتها، وتطورت اiظريات القديمة ;لبس أثوابا

عة مدرسة درسة اmسية وثاwة مدرسة ا�شطلت ورابالعقلية وأخرى ا
و� أفق مفكري هذه ادارس الوجودية واإلنسانية وغoها الكثo، ال�اغماتية ثّم 

يف¨ أحداثه أن تباينت اناهج ال� حاول من خال�ا اإلنسان أن يرى واقعه و
تر¯ت  األطوار ال� مرت بها رحلة ا%حث عن اmقيقةوخ�اته �فهم، ولكن 

 يستطيعون من خال
ً
اعارف  تمكنهم من قياس�ا وضع القوالب ال� للباحثn أطرا

وقد �نت هذه األطر بمثابة مش±ك  ،وvاكمتها � طريق الوصول إ_ اmقيقة
 ªمراحل متطورة وصلهالفكر يمثل خالصة اإنسا K مدى عصور مديدة �، 

كما K : ² ما يع� عنه اتخصصون بوسمه باناهج العامة للبحث وهذه األطر
نهج االستقرا´ وانهج االستنبا³ واwالث الوص§ والرابع ا;جريx ومنها ا

كذلك انهج ا;اريµ، وألهمية هذه اناهج و�ورها العظيم K س� اعرفة 
اإلنسانية واستخالصها K إطار قواعد العقل اوضوعية فقد جاء هذا ا%حث �ل� 

 عنها هذه اناهج كما جعل من أهدافه الضوء � افاهيم وا�الالت ال� تع�
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إزالة اللبس والغموض عن اإلجراءات الالزمة ;حقيق 8 منهج منها وا7طوات 
 Aا سبق

ً
 حال امتثاD منهجا

ً
Hينتهجها ا%احث تبا �  .العملية ال

  :وأمهيتها  مشكلة الدراسة

ما بn ع±ي اmلقة الواصلة ال� تالغموض بدأت مش�ة ا�راسة من حالة  
 من متابعة العديد من  وال�مناهج ا%حث العل¤ وا�راسات ال¥عية 

ً
يظهر جليا

األعمال العلمية ال� يتقدم بها خر¶و العلوم ال¥عية إلتمام متطلبات شهادة 
األمر اlي ينبئ ب¸ورة الس· إ_  ،ا�راسات العليا K درجة ااجستo وا�كتوراه

ة تع½ بتجلية ذلك الغموض و�زالة اللبس اmاصل إخراج دراسات و«وث علمي
  .K تطبيق العديد من اناهج العلمية حال إجراء ا%حوث وا�راسات ال¥عية

K تبعة إلعداد : ويتلخص السؤال الرئيس �ذه ا�راسةما اناهج العامة ا
  ا%حوث العلمية K ا�راسات اإلنسانية والعلوم ال¥عية؟

: راسة من إم©ن انتفاع القطاHت ا;ا�ة بعد اّطالعهم عليهاوتظهر أهمية ا�
فمن اتوقع ان تكون ا�راسة ذات نفع لطالب العلم K �فة ا;خصصات 
;مكينه من السo � خطى انهج بصورة واضحة دون حاجته إ_ من يتابع 

لطبيعية خطواته باستمرار، كما قد ينتفع من هذه ا�راسة اتخصصون K العلوم ا
 � �ن ميدانه بالقواعد واإلشارات انهجية ال

ً
واإلنسانية فÀ تزود ا%احث أيا

  .تمكنه من اكتشاف اmقائق وا;عرف إ_ الظواهر بطريقة علمية منهجية

و�ذا �نت Áية هذه ا�راسة تيسo طريق الفهم وا;طبيق ناهج ا%حث � 
، وال¥

ً
، فال �j أن Yيع طالب طلبة ا�راسات اإلنسانية عموما

ً
عية خصوصا

العلم Aن يبحثون عن اmقيقة K الظواهر واألحداث اإلنسانية والكونية هم كذلك 
  .معنيون من اطالعهم � هذه ا�راسة
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  :حدود الدراسة

تقتg هذه ا�راسة � تناول األسس اوضوعية العلمية لكتابة ا%حوث،  
علمية K تنظيم رحلة العقل K سoه إ_ اعرفة، وتتبع إجراءات تطبيق اناهج ال

وبذا فÀ غo معنية با;وسع K بعض القضايا ال� تع½ بها ا�راسات اتخصصة 
  . كما K مناهج الفقهاء أو مناهج اف¨ين وÂوهما

 اؤلفة
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  املصطلحات واملفاهيم العلمية: املبحث األول 

 
ً
  )Research Methods( ا�عريف بمناهج ا�حث العل�: أوال

  وأقسام ا�حث العل� 

  :ومفهوم البحثاملنهج مفهوم 

انهج K اللغة � وزن مفعل وافعل بفتح ايم اسم م©ن، وبك¨ها اسم آلة، 
الطريق، وقد نهج الطريق بيّنه، وانهاج الطريق استقيم، : من اiهج وهووانهج 

 
ً
 بيّنا

ً
 واضحا

ً
 فقد عّرف )Å(وأنهج الطريق وضح واستبان وصار نهجا

ً
، وأما اصطالحا

الصحيح لسلسلة األف©ر من أجل الكشف عن اعرفة  انهج باعتباره فن ا;نظيم
واlي يظهر من : حn نكون بها جاهلn أو لل�هنة عليها لآلخرين أو إثباتها

أي : منهج الكشف عن اعرفة: األول: ا;عريف استيعابه صنفn من طرق ا%حث
فاألول منهج حل اشÈت، واwاª منهج االستدالل وال±¯يب  ;أ�ف العالقات، 

مرتبط بتعليمها لآلخرين بعد اكتشافها، وقد : واwاª. خاص بالكشف عن اmقيقة
 xنهج ا;جرينقد فرنسيس بيكون وغoه ا;عريف السابق لقصوره عن وصف ا
ووقوفه � اناهج اiظرية اع�ة عن العلوم الفلسفية وا�ينية وا;ار�ية 

  .)Ë(يبيةوالقاÊة عن العلوم الطبيعية وا;جر

                                           

)Å( 	 ,���� ,�������� ����� ,����� ��� ,����  !� "#�$ !� %&' (�)� *�' ,"#�$ !��+ ,�,-. ,
/-01	 ,��� ,#2�3 #�2 ,4�5�� 6��� ,7�8� !� %�9 ,#*:;� !�� ,� ,+<=-=> 

)Ë(  ����� ,?��5�� @AB�� CD�;� ,!&��� %BE ,F�%�	 , ,G�*8��  ,��E*BHI�= ,�,��/ ,=−1> 
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ومن ا;عريفات الشائعة للمنهج تعريفه باعتباره الطريق اؤدي للكشف عن 
 ،اmقيقة بواسطة طائفة من القواعد ال� تهيمن � سo العقل وÌدد عملياته

، كما وعرفه ا�سوÍ بأنه علم ا;فكo وطريق )Å(أسبابها �صل إ_ نتيجة معلومة
تبعها ا%احث عا�ة اشÈت واوضوHت كسب اعرفة أو أنه خطوات منظمة ي

، وبذا تلت� ا;عريفات K اعتبارها انهج طريقة ا%حث وا7طة )Ë(ال� يدرسها
  .والقواعد ال� يتبعها ا%احث K كشفه عن اعرفة

فيدل K اللغة � طلبك الÎء K ال±اب، وأن  ) Investigation( وأما ا%حث
Ïء تستخ�ه، وقد سميت سورة براءة ا%حوث ألنها  أن تسأل عن يع� تبحث

، ومن تعريفات ا%حث العل¤ ما تربطه Òوانب )Ñ(«ثت عن انافقn وأÐارهم
فهو نشاط إنساª متواصل v Kاولة لفهم الكون : وÓاالت اmياة اإلنسانية �فة

K حياته بكل ما فيه بهدف زيادة معرفة اإلنسان بنفسه وبما حوA Dا يعنيه 
، وقريب من هذا تعريف من وصفه )Ô(و�فظ D بقاءه ويؤمن D مستقبله

vاولة منظمة للوصول إ_ إجابات أو حلول لألسئلة واشÈت ال� تواجه :بأنه
  .)Ø(األفراد وا�ماHت K مواقعهم ومنا× حياتهم

 تعريفه بأنه وسيلة االستعالم واالستقصاء انظم و
ً
Aا يعّرف به ا%حث اصطالحا

اlي يقوم به ا%احث  لغرض اكتشاف اmقيقة أو إ¶اد العالقة بÓ nموعة من 

                                           

)Å( /  ,F�%�0−1> 

)Ë(  ,�KEL�� 7*�5�� M @AB�� CN;� ,?O*�%���,-0/ ,0=> 
)Ñ(  ,���%P� #�2 ,"*��Q�� �D�*R !� "��5�� S�T ,U� ��� %BE !� %�9 !� %�9 ,F%K�V��1<�.= 6��� ,

 ,4�5��+<��0> 
)Ô( ��5�� @AB�� ,W�X��� %BE U#�� ,���E	 ,Y�D��Q�� ,��BK� ������ ,F*��Z�� @AB��� ?� ,+[�[ ,

/0=> 

)Ø(  ��B\8� ,�K]���]^� 7*��5��� ��K�Z�� M ?���5�� @AB�� ��K���' ,?A\$ ,F��8��� ,%&' ,Y2*E �:]'
	 ,%�#_ ,`�\8��+ ,�,,+/ ,�.> 
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، وعرفه )Å(الظواهر، أو تطوير أو تصحيح أو Ìقيق اعلومات اوجودة من قبل
 لسلسلة ا%عض باعتباره عملية ا;نقيب عن اعرف

ً
ة والكشف عنها و�ثباتها تبعا

من القواعد ال� تنظم سo العقل K عملية ا%حث، ومن تعريفاته اiظر إ�ه 
باعتباره vاولة الكتشاف اعرفة وا;نقيب عنها وتنميتها وفحصها وÌقيقها 
بتقّص دقيق ونقد عميق ثّم عرضها مكتملة للمساهمة K ر¯ب اmضارة اإلنسانية، 

;عريفات ال� أحسن واضعوها ا;عبo عن ا%حث، تعريف من عّرفه بأنه ومن ا
عملية علمية �مع �ا اmقائق وا�راسات وتستوÙ فيها العناÊ اادية واعنوية 
حول موضوع معn دقيق Ó Kال ا;خصص، لفحصها وفق مناهج علمية مقررة، 

، ومن )Ë( نتائج جديدةيكون للباحث منها موقف معn �توصل من 8ّ ذلك إ_
ا;عريفات ال� أجادت K اختصار تعريف ا%حث باعتباره عملية دينامية بغرض 
معرفة اشÈت وÌديدها مع تصور تعميمها، «يث تزيل الغموض عن تلك 

  .)Ñ(اشÈت وتسهم K إثراء ا%ناء اعر�

اlي عّ� عن  ومن ا;عريفات الشائعة للبحث عند ال±بويn تعريف كioجر
vاولة ا;حقق من مق±حات اف±اضية عن عالقات vتملة بn : ا%حث بأنه

، وقد نظمت بعض ا;عريفات )Ô(ظواهر معينة بطريقة علمية منظمة ومنضبطة
نشاط عل¤ منظم يقوم به : العربية ا;عريفات السابقة للبحث حيث عّرفته بأنه

اجههم من مشÈت، أو اكتشاف ا%احث أو Óموعة باحثn بقصد حل ما يو

                                           

)Å( a %�9 ,%�  *�'� ,%&' 2�NR ,"%;��� *�'� ,6bcE ,dK;e� ,fgHh� ?A�# ,6�K�E  iK����' ,dK��
	 ,j�gh�� #�2 ,6bE ,Y#�2^�� kKHl\�� M �T�QKBHT� ?��5�� @AB��� ,+[[-/ ,�,> 

)Ë( 	 ,U��L�� #�2 ,Y%�%R �e�K3 ?��5�� @AB�� ���\� ,dKD���_ !� 4�D*�� %BE ,6bK�� *�'. ,�,,. ,
/+1> 

)Ñ( / ,���E0=> 
)Ô(  M @�AB�� CD��;� ,m]�#*��� m�*� ,6*K]��� (D*�,���*�Z��� ��KEb\Rn� 7*��5�� o��p�T : �q*��

rR*�s ,Y�D�Q�� ,t� *\��� L;�� �K��5�� #�%�� ,�,,[/ ,+=> 
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معلومات أو عالقات جديدة، أو تطوير أو تصحيح أو Ìقيق ما هو �ئن بالفعل، 
، وقد يعّد هذا )Å("باستخدام ما يتناسب مع طبيعة اجال ا%حÚ من مناهج وأدوات

ا;عريف من ا;عريفات ال� Yعت ا�الالت ال� أوجزتها ا;عريفات السابقة 
  . K قالب Ü يقدم الوصف ا�امع اانع للعملية ا%حثية�ع� عنها 

وأما ا%حث ال±بوي فقد خصه ا%عض بتعريفات ضبطت موضوعه منها 
ا�هود اخططة ال� تستهدف حل مشÈت vددة أو : تعريف من وصفه بأنه

إضافة جديدة إ_ العلم، أو توضيح أفضل الطرق ;طبيق األف©ر واiظريات 
K ايدان ال±بوي وال� تعتمد � األسلوب العل¤ K ا;فكo اlي يتسم ا�ديدة 

 � االحظة العلمية أو 
ً
با�قة واوضوعية وينشد ا��ل وال�هان، معتمدا

Ýعن ا;ح 
ً
استقصاء دقيق يهدف إ_ : وعرفه ا%عض بأنه. )Ë(ا;جربة اmاسمة بعيدا

;علي¤ بهدف Ìديدها وYع اعلومات وصف مش�ة موجودة بايدان ال±بوي ا
وا%يانات ارتبطة بها، وÌليلها الستخالص نتائج ا%حث ومناقشتها وتفسoها 
وا7روج بقواعد وقوانn يمكن استخدامها K عالج هذه اش�ة أو اشÈت 

، كما عّرف بأنه عملية فكرية منظمة من أجل تقÑ( Þ(اشابهة عند حدوثها
K قائقmته بمنهجية علمية تهدف اÈميدان ال±بية وا;عليم وتناول قضاياه ومش 

إ_ إضافة معلومات جديدة و�ثراء اعرفة والوصول إ_ حلول للمشÈت 
ا;عليمية، أو نتائج صاmة للتعميم K القضايا ا;عليمية، وهو عملية يقوم بها 

ا%حث بطريقة علمية باحث أو Óموعة باحثn بتناول موضوع «Ú هو مش�ة 
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 . )Å(² طريقة ا%حث، للوصول إ_ نتائج موضوعية معينة ² نتائج ا%حث

داللة ا%حث � عملية دراسة  السابقةواlي يظهر من استقراء ا;عريفات  •
جموعة من القواعد العلمية، للوصول إ_ و ،علمية ش�ة ما بقصد حلها 

ً
فقا
 .نتائج Ìقق غرض ا%حث وتوضحه

عند إمعان اiظر K عالقة انهج بعملية ا%حث يتبnّ أن انهج يع� عن و
القواعد ال� تنظم سo العقل K عملية الوصول إ_ اعرفة، فهو ا�انب اiظري 
اlي يقوم � توجيه ا%احث ورسم معالم الطريق الصحيح أمامه، فهو بمثابة 

احث السبيل الصحيح للوصول إ_ القواعد اiظرية واإلرشادات ال� تبnّ للب
 K قيق أهداف «ثه، بينما يع� ا%حث عن عملية تطبيق القواعدÌعرفة وا
االستقصاء وهو ا�انب العمß ا;طبي� K عملية الكشف عن اعرفة، والعالقة 

ذلك ألن للمنهج أهمية كبoة K دقة " بn انهج وا%حث عالقة تزاوج وتكامل، 
أو اiتائج ال� نصل إ�ها، فإذا صلحت اناهج صلحت اiتائج، وال اعلومات 

يمكن أن تقود اناهج الفاسدة إ_ نتائج جيدة أو نتائج يوثق بها، وال تصمد أمام 
،ومن صور )Ì")Ëديات العلماء فانهج أساس اmصول � اعلومات ا�قيقة

العالقات ال� تتضح من اiظر إ�ها عالقة ا%حث مع انهج صورة ارتباط 
القواعد ارورية ال� يتدرب عليها ويتعلمها من أراد اmصول � رخصة رسمية 

إ_ ا�انب  vتاج بعملية القيادة الفعلية، فالسائقلقيادة ار¯بات والسيارات 
عايo واإلرشادات ال� سيقود سيارته K ضوئها، يشD à األطر واساiظري اlي 

فيم تشà القيادة اiاجحة ا�انب العمß اlي يتحقق للسائق من الáامه بالقواعد 
رشادات فإن عمله K القيادة قد القواعد واإلاiظرية، فإذا لم يلáم السائق بهذه 
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 � حياته وغoه وبذا
ً
Áيته، وlا �د ال يصل إ_ هدفه وال �قق  يشà خطرا

مراكز األمن اختصة برخصة القيادة Ìدد للسائق مستواه وÌكم بنجاحه أو 
فشله K عملية القيادة بناًء � اختبار نظري K انهج والقواعد ارورية، واختبار 

  .عمK ß طريقة ا;عامل مع السيارة ومع الطريق K سبيل الوصول إ_ ا�دف

لية ق وتنظيم للمبادئ والعمليات العقنس: انهج بأنهيصلح تعريف  وبذا فقد
  )Å(و ما تؤلفه بنية العلوم� توجه بال¸ورة ا%حث العل¤ أوا;جريبية ال

 
ً
  )Ë(أنواع ا�حوث العلمية وتصنيفاتها: ثانيا

 باiظر إ_ اعتبارات �ا 
ً
 وأقساما

ً
Hتخصصون ا%حوث العلمية أنواجعل ا

ثية، حيث تّم تقسيم ا%حث العل¤ باiظر إ_ عدد من تأثoها K العملية ا%ح
  :احاور، منها

 
ً
، حيث تم تصنيف منهج وطريقة ا�حثتقسيم ا%حوث باiظر إ_ : أوال

  :ا%حث العل¤ باiظر إ_ الطريقة أو انهج اlي يلáمه ا%احث K دراسته إ_

همها وتفسoها ا%حث ا;اريµ، واlي يهدف إ_ دراسة وقائع ااã لف •
  وربطها مع اmا¡

ا%حث الوص§، ويقوم � Yع اعلومات وا%يانات اتعلقة بموقف أو  •
  .ظاهرة، لغرض إعطاء صورة تصف الواقع وتع� عنه

ا%حث ا;جريx، ويهدف إ_ دراسة الظواهر للكشف عن العالقات  •
 السببية ال� �مع بينها
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_ إ¶اد مقدار ا;الزم أو ا;ضاد بn ويهدف إ: «ث العالقات االرتباطية •
 .أجزاء ظاهرة أو بn متغoات وظواهر عديدة

ويهدف إ_ برهنة وجود أو ن§ عالقات : «ث العالقات السببية اقارنة •
سببية بn الظواهر واتغoات، تمت هذه العالقات K زمن سابق وبقيت 

 .اiتيجة دون السبب

 
ً
 : ثانيا

ً
ال� يقوم �  لطبيعة ا�ياناتويمكن تصنيف ا%حث العل¤ تبعا

  :رصدها وÌليلها إ_

و² «وث بياناتها أرقام حيث تعمل � تكميم الظاهرة : «وث كمية •
، ثّم تفسoها واالستنتاج منها بناًء � )Ìويل ال�مات إ_ دالالتها الكمية(

  .ا;حليل اإلحصا´ ;لك األرقام

وتعتمد هذه ا%حوث � افاهيم واصطلحات واأللفاظ K : كيفية«وث  •
الوصف وا;عبo عن الظاهرة ال� يصعب Ìويل بياناتها إ_ أرقام، ومن 

 .ذلك مثًال دراسة اmالة، وا�راسات ا;ار�ية Ó Kملها

     
ً
  : اlي تسå إ_ Ìقيقه ا2دفوتصنف ا%حوث بناًء � معيار : ثا/ا

أساسية ومهمتها تطوير اiظريات ال±بوية السابقة دون اiظر إ_  «وث •
ßانب العم�  .ا;طبيقات أو ا

•  �«وث تطبيقية، وتهدف إ_ تطبيق اiظرية ال±بوية K حل اشÈت ال
 .تظهر K بابها، ومن ثّم الختبار اiظرية � أرض الواقع

 ما يكون الغرض منها إصدار •
ً
أح©م قيمية � ظاهرة  «وث تقويم، وÁ%ا

 .أو حالة بعد Yع اعلومات وا%يانات ال©فية عنها وÌليلها

«وث تطوير وهدفها تطوير نواتج تتعلق بانهاج ادرæ كما K األهداف  •
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 .ال±بوية، واواد ا;دريسية ونظم اإلدارة

ة «وث إجرائية وتهدف إ_ إ¶اد حلول للمشÈت الواقعية، بطريقة علمي •
بعد دراستها K ايدان، وال تع½ هذه ا%حوث بتعميم نتائج دراستها فال 
تتحرى أن تكون العينة Aثلة لغo اmالة ال� تقيسها؛ فهدفها دراسة 
اوقف الراهن ومعا�ته بما �ل اش�ة، دون اiظر إ_ مدى إسهام نتائج 

  .ا�راسة K العلم أو K بناء القواعد اiظرية للعلم

  تقوم عليها البحوث العلميةاليت  املهارات األساسية: ثالثاً

تبnّ من تتبع العديد من ا;عريفات اتخصصة K بيان مفهوم ا%حث ومفهوم 
انهج اشتمال عملية ا%حث � Óموعة من العناÊ اادية اتخصصة بإجراءات 

Ü قالب K ادة وتنسيقها وتبويبها وا;خطيط لعرضها يع� عن اش�ة Yع ا
ا%حثية، كما اشتملت العملية ا%حثية � عناÊ معنوية كما تبK nّ ا;عريف، 
فا%احث K تصنيفه اادة و� معا�تها و�Hدة عرضها بصورة تع� عن اش�ة ال 
بّد أن �ضع اعرفة ال� Yعها جموعة من اهارات العقلية ال� تساعده � فهم 

واإلجابة � أسئلة ا%حث، ومن اهارات األساسية ال� تلزم ا%احث  اش�ة
ßو¶در به أن يوظفها �حل بها مش�ة «ثه ما ي)Å(:  

 : مهارات مجع املادة والتخطيط للبحث، وتتضمن-١

وتتمثل K العملية ال� يقوم بها ا%احث �مع : مهارة Yع اعلومات-أ
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 iوع اعلومات من أوعيتها 
ً
اعرفية، و£تلف اعلومات ال� ¶معها ا%احث تبعا

ا�راسة وطبيعة أسئلة ا%حث، ف§ ا�راسات اiوعية يسå ا%احث ألن ¶مع 
اعلومات وا%يانات الالزمة ;فسo اش�ة و�¶اد حلول �ا من أوعية اعرفة 

ومعاجم ودوريات ا;قليدية من كتب ورسائل جامعية وموسوHت ودوائر معرفة 
وÂو ذلك، كما يمكن للباحث أن ¶مع معلوماته K ا�راسات اiوعية من خالل 
عملية Ìليل احتوى، بعد أن يضع األداة اناسبة لس� هذه اعلومات من عينة 
اادة ال� �للها، ومن ثّم يقوم بتوظيف ا%يانات ليستدل من خال�ا � إجابة 

 .أسئلة ا�راسة

K ا�راسات الكمية فقد يلجأ ا%احث إ_ وسائل أخرى �مع اعلومات  وأما
وا%يانات ال� تلزمه �ف¨ مش�ة «ثه من خال�ا و¶يب أسئلة ا�راسة، فقد 
يلجأ ا%احث إ_ االستبيانات أو االختبارات أو اقابالت «سب طبيعة مش�ة 

 .دراسته

 � العمليات و: مهارة ا;خطيط-ب
ّ

اإلجراءات ال� �تاجها ا%احث وتدل
¥وع «ثه ومنهج عرض اش�ة واس±اتيجية ا%حث  

ً
 أو�ا

ً
�ضع خطة أو تصّورا

عن حلول، وموضع بيان هذه اهارات K اطلب ا7اص بإعداد ا7طة من هذا 
 .الكتاب

 :، وتتضمن هاوحتليل املعلومات مهارات تنظيم-٢

ا%احث K فرز اعلومات ا7اصة بكل وتدل � عمل : مهارة ا;صنيف-أ
 ا;صنيف � Yع 

ّ
، كما يدل

ً
فرع من فروع مش�ة ا�راسة و�ميعها معا

 وتوفق 
ً
اعلومات اتشابهة وذات ا�اللة ات©ملة وصياغتها K قوالب تر¯بها معا

بينها، كما فعل علماء اmديث حn صنفوا األحاديث فجمعوها K أبواب بناء � 
Ìهمااoشيبة وغ éمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أ K وضوع، كما .اد ا



 ٢٠  

ويستخدمها ا%احث �حدد ا7صائص والصفات ال� يتمÝ : مهارة الوصف-ب
بها Ïء أو شخص أو فكرة أو ظاهرة أو موقف Aا �تاج إ_ بيانه ;فسo جزء من 

 .مش�ة ا�راسة

ويستطيع من خال�ا ا%احث : رضمهارة اقارنة و�ظهار ا;باين وا;عا -ج
فحص شيئn أو فكرتn أو موقفn ;وضيح أوجه الشبه ال� تتفق فيها والكتشاف 

  .ما بينها من اختالف

وتبدأ من نطاق ا;فكo اlه� للباحث حn : مهارة الربط إل¶اد العالقات -د
 من العالقات ال� تربط بn أجزاء ظاهرة، أو

ً
Hالحظة نوبn  يكتشف با

 مع بعضها
ً
  .ظاهرتn أو شيئn أو موقفn أو تربط أحداثا

وبها يستطيع ا%احث تقصo : مهارة اختصار اعلومات واالحظات -ه
اوضوع و�ريده من األف©ر غo الرئيسية، حيث �تg ا�مل وال�مات بتوظيف 

 .العبارات القصoة للتعبo عن اع½ أو ا�اللة بصورة فعالة

 املهارات اإلنتاجية والتوليدية-٣

ويستطيع من خال�ا ا%احث �ميل : مهارة ا;وضيح وا;وسع K بيان الفكرة-أ
الفكرة أو الزيادة K تفصيلها mاجة ا%حث إ_ تفسoها وأهمية فهمها K �لية 
بعض مش�ة ا�راسة، وبذلك ¶عل ا%احث الفكرة اخáلة عند غoه أكê فائدة 

حثه من خالل ا;عبo عنها بأسلوب إسهاب وتوضيح، يقوم � إضافة وقيمة %
 .تفصيالت للفكرة أو األف©ر اطروحة

حيث يستخدم ا%احث ما �يه من معرفة سابقة ويربطها : مهارة ا;نبؤ-ب
 .باعرفة ال� يصل إ�ها �تنبأ أو يصل إ_ معلومات جديدة

%احث K ا;فكK o ا�الالت غo وتدل � مهارة ا: مهارة االستنتاج -ج
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اباìة أو غo ا�لية ا بn يديه من معلومات ليسد بذلك اwغرات غo الواضحة 
  .K اعرفة

 مهارات التكامل والدمج .١

مهارات إعادة البناء، وتدّل على قدرة الباحث على تعديل األبنية المعرفية القائمة   ) أ
الباحـــث حـــين يعـــدل فـــي خطـــة بحثـــه لـــدمج معلومـــات جديـــدة معهـــا، كمـــا يفعـــل 

ليضــيف إليهــا بعــض الفقــرات أو الموضــوعات الفرعيــة التــي يظهــر لــه ارتباطهــا 
 .بمشكلة بحثه بعد القراءة المتعمقة والمتخصصة في الموضوع

وتــدّل علــى العمليـة التــي يقــوم مــن خاللهـا الباحــث بــالجمع بــين : مهـارات التــأليف  ) ب
غيــر المتفقـــة فــي داللتهـــا، حيــث يجمـــع  المعلومــات المختلفـــة فــي مضـــامينها، أو

الباحث هذه المعلومات وينسقها معًا في صورة متكاملـة مـن خـالل فقـرات تصـلح 
للتعبيــر عــن مشــكلة الدراســة، كمــا فــي جمعــه وجهــات النظــر المتباينــة فــي قضــية 
ــــى تــــرجيح مــــذهب أو فكــــرة أصــــوب وأكثــــر  علميــــة ومناقشــــتها، وبــــذلك يصــــل إل

 .لذي يناقشهموضوعية لتفسير الموضوع ا

 مهارات التقويم .٢

وتدل على قدرة الباحث على اختيار المعايير الالزمة : وضع المحكات والمعايير  ) أ
لمحاكمـــة القضـــايا التـــي يطرحهـــا أو إلصـــدار أحكـــام علـــى وجهـــات النظـــر التـــي 

 .يرجح بينها أو المذاهب التي يناقشها

ح مــن آراء أو وتــدّل علــى تقديمــه البــراهين علــى صــحة أو دعــة مــا يــرج: اإلثبــات  ) ب
 .مذاهب

قدرتــــه علــــى الكشــــف عــــن المغالطــــات فيمــــا يقتــــبس أو : التعــــرف علــــى األخطــــاء) ج
يتعامل معه من معرفة سابقة، وقدرتـه علـى إظهـار الـوهن فـي االسـتدالالت المنطقيـة 

  .والعقلية للتفريق بين الرأي والحقيقة العلمية
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كــه هــذا النــوع مــن المهــارات ويجمــع الباحــث مــن خــالل امتال: مهــارة التفكيــر الناقــد) د
من وضع المحكات وطرق اإلثبات والتعرف على األخطاء، : مهارات التفكير السابقة

حيــث تــدّل هــذه المهــارة علــى فحــص وتقيــيم الحلــول الممكنــة للمشــكالت للتحقــق مــن 
: صالحيتها باالستناد إلى معايير متفق عليها، وقد عّرف الـبعض التفكيـر الناقـد بأنـه

ر مركبـة يـتّم فيهـا إخضـاع فكـرة أو أكثـر للتحقـق مـن خـال التقصـي وجمـع عملية تفكي
وٕاقامة األدلة والشواهد بموضـوعية وتجـرد علـى مـدى صـحتها، ومـن ثـّم إصـدار حكـم 
بقبولهــا أو عدمــه اعتمــادًا علــى معــايير أو قــيم معينــة، وقــد تكــون هــذه الفكــرة خبــر أو 

  .قضية أو رواية أو غير ذلك

  العلمي وأهداف العلم احلديث مقاصد البحث: رابعاً

K ع متفرق، أ: أوجز ابن ختون مقاصد ا%حثY و تكميل اخ±اع معدوم، أو
 nمبهم أو تبي nلط أو تعيî مل أو تهذيب مطول، أو ترتيبÓ ناقص، أو تفصيل

  .خطأ

وع� آخرون عن مقاصد ا%حث بأنها ال تتجاوز الكشف عن اعرفة أو اmقائق 
) سارتون(¶اد العالقات بn اmقائق اوجودة واعلومة، وقد وصف العلمية، أو إ

Dا%حث العل¤ بقو K ختلفة : ا;جديدما ا;جديد العل¤ سوى نسج ا7يوط ا
D عدوم فال وجود  . )Å(وربط بعضها ببعض، وأما االخ±اع من ا

وÁياته ال�  العلم اmديثو الظواهر تظهر أهداف و� كشف اmقائق أ
K تتلخص:  

وصف الظاهرة محل الدراسة وفهمها وتفسيرها، ومن ذلك ربط الظواهر بأسبابها  - 
 .وٕايجاد العالقات ما بينها
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التنبــؤ بالظــاهرة حــال وجــود أو وقــوع أســبابها، وهــو توقــع حــدوث الظــاهرة محــل  - 
 .الدراسة بعد وقوع أسبابها التي تّم الكشف عنها

بها أي معالجـة العوامـل المـؤثرة فـي ظـاهرة مـا للحـد منهـا ضبط الظاهرة والتحكم  - 
 .أو إخفائها، أو لتوليدها وٕايجادها

 �نت طريقة تعبo السابقn عن أهداف ومقاصد ا%حث العل¤، فإنها 
ً
وأيا

 � أن ا%حث إنما هو مر¯بة العقل ال� يستقلها �صل إ_ اعرفة 
ً
تتفق Yيعا

سانية، ومن أبرز اوضوHت ال� شغلت وتشغل الفكر سواًء الطبيعية منها أم اإلن
اإلنساª � مدى عصوره اتالحقة دراسة الظواهر الكونية واإلنسانية 
 �الستخالص اعرفة ال� تف¨ها وتمكن اإلنسان من ا;فاعل معها بالطريقة ال

دان تتحقق بها أهدافه، والظواهر الكونية بشقيها الطبيعية واإلنسانية تشà مي
العقل اlي أمرنا القرآن الكريم بارتياده الكتشاف حقيقة الوجود اإلنساª وأÐار 

و� * و� األرض آيات للموقنn: ( الكون، من ذلك ما جاء K قول اهللا تعا_
* أفال ينظرون إ_ اإلبل كيف خلقت: ( ، و� قوD تعا_)Å()أنفسكم أفال تبgون

و�_ األرض كيف * بال كيف نصبتو�_ ا�* و�_ السماء كيف رفعت
، وقد اتفقت بعض الفلسفات ايتافÝيقية مع األديان K أن علم )Ë()سطحت

 �ن موقف 
ً
اوجودات إنما يعتّد به ألنه طريق اإلنسان إ_ معرفة اوجد، وأيا

الفالسفة أو موقف العلم من أهداف اعرفة اإلنسانية، فا%احث اسلم يعلم أن 
Ðعرفة معرفته ألار الكون واmياة الطبيعية والب¥ية إنما تقوده K نهاية طريق ا

إ_ اهللا اlي علمه ما لم يكن يعلم، وlا فبينما تقف أهداف العلم عند حد 
الضبط وا;حكم K الظواهر ال� يكتشفها ا%احث، تزيد اعرفة اإلسالمية أن 

، ال بناًء � مصالح أو رؤى هذا الضبط وا;حكم ال بّد أن يسo وفق منهج قي¤
                                           

)Å(  ���+����#���� Y#*� , 
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تتباين بتباين الزمان وا©ن وتباين اإلنسان، وهذا انهج القي¤ هو ما أرسل اهللا به 
أال * والسماء رفعها ووضع اÝان: ( الرسل �قيم اÝان كما جاء K قول اهللا تعا_

وات واألرض ولو اتبع اmق أهواءهم لفسدت السما: ( ، وقال)Å()تطغوا K اÝان
وlا ف§ الوقت اlي تنتÀ فيه أهداف ومقاصد العلم اإلنساË( . ª()ومن فيهن

وجودات الكون، ال يقف العلم  oجرد من ا�ين عند حد السيطرة والتسيا
اإلسالñ إال عند حدود االستخالف والتسخo، والفرق بnّ بî nرجات وثمار 

 عليه من كفر فالس
ّ

فة اiهضة اmديثة بمنطق العلم واوضوعية انهجn، يستدل
وعودهم إ_ منطق الراديكا�ة واألح©م اlاتية، و�نما كفروا به ا رأوا آثار العلم 
اتعري من القيم � واقع حياة أجيال من الب¥ية، واlي أظهرت حقيقته اmروب 

بيكر صاحب وا;صارع � أسلحة ا�مار، فمما ذاع عن Hلم االجتماع آرنست 
Dقادها مربون من أمثال جون :" كتاب ما وراء االغ±اب قو �إن نتائج ال±بية ال

ديوي وجورج كونت وبرونر، هو إóاب أمة أغنام توجهها وسائل اإلعالم، وأن ثمرة 
ا;صور الضيق اlي طرحه ا;عليم عن االجتماع واmياة و�اهل ا%عد ا�ي� 

يفرز إال Yاهo فارغة الرؤوس، ال تقدر � Ïء إال  وقضايا النشأة واصo، ال
، إن جامعات ا�وم ال تقوم با�مع الشامل بn ....استهالك مصادر اmياة K أفرانها،

علوم Áيات اmياة وعلوم وسائل اmياة، و�نما تفرز ا;نافس واالنشقاق والكراهية 
خ للمنتجn واmروب، وlلك تستحق أن نسميها مفاقس وأماكن تفري

  )Ñ("واستهلكn، فا�امعة معهد لم ي¥ق فجره بعد � أية بقعة K الكرة األرضية

وا رأى فريق من أوõك الفالسفة الكنيسة راوحت بn معاداة العلم وتوظيفه 

                                           

)Å( ����,-!&��� Y#*� , 
)Ë(  �����6*;��I� Y#*� , 

)3( Becker ,E,( 1967). Beyond Alienation a Philosophy of Education for the Crisis of 

Democracy. New york, George Braziller, p 257-258 
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 K كتابات فالسفة 
ً
، ظهر ذلك جليا

ً
;حقيق مصاmها كفروا بالعلم وا�ين Yيعا

، و² من أحدث األنظمة الفلسفية ومن )Å(ة الوجوديةما بعد اiهضة من فالسف
 � K اmضارة الغربية، ظهر هذا K أعمال جان بول سارتر وال

ً
آخرها نضوجا

  .مثالً ) الوجود والعدم(أشهرها 

و�نما ينب÷ � ا%احث اسلم دراسة اmقائق �صل إ_ أبعادها من �فة 
ع الكون و¯ذلك فهمهما وتنظيمها جوانبها، من فهم وتنظيم وتقييم للعالقة م

وتقييمها K عالقته مع ا7الق اlي أمرنا أن نعرفه من ا;عرف إ_ خلقه، و¯ذلك 
اmال K ضبط وتنظيم العالقات مع اإلنسان وبn الب¥، وهذا ما سوف يتفوق فيه 
انهج اإلسالñ لقصور اناهج ال� نتناو�ا با�رس عند اmدود السابقة وعدم 

ستوى فهمه ولقياسه قد øألن إم©ناتها وأدواتها لن تر oد األخmرتها � بلوغ ا
nكما سيتب  .  

وتش±ك ا%حوث ال±بوية مع ا%حث العل¤ K الس· إ_ Ìقيق األهداف 
السابقة، وقد ظهر K اآلونة األخoة تر¯Ý ا%حث ال±بوي � األنظمة ال±بوية 

وي للمؤسسات ا;عليمية، ذلك أن Ìقيق اخرجات و� دراسة الواقع ال±ب
 إال من خالل اس±اتيجيات 

ً
ال±بوية اقصودة ألي فلسفة أو نظرية، ال يعّد Aكنا

يعمل � دراسة واقع "سسات، و�ذا فإن ا%حث ال±بوي األنظمة وعمل اؤ
د األنظمة ال±بوية والكشف عن خصائصها وعن نوا× القوة والضعف فيها بقص

، ويعت� ا%حث ال±بوي همزة الوصل بn ...ا;عرف إ_ أحوا�ا وا;عمق K طبيعتها،
الواقع ال±بوي والقائمn � صنع السياسة ال±بوية، حيث يقدم �م صورة واقعية 

، K سبيل Ìديد انظومة ال±بوية وأسلوب عملها، ...� أساس عل¤ سليم،
ات، فالسياسة ا;عليمية ال� تقوم � ا%حث وبا;اú يضمن االستقرار واwب
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 من تلك ال� تب½ � 
ً
 واستقرارا

ً
العل¤ وا�راسة العميقة، تكون أكê ثباتا

،Þيوية ....ا;صور الشخmيات ال±بية أحد الوسائل ا� K ويعت� ا%حث ال±بوي ،
سة ال±بوية K ;حديث وتطوير اiظام ا;علي¤، وخاصة فيما يتعلق بتوجيه امار

مدارس ا;عليم � اختالف أنواعها ومراحلها، حيث يظهر بتبادل انفعة 
با�اهها األول بn ا%حث ال±بوي وامارسة ال±بوية K تطوير ذاتها، ورفع 

 ".)Å(كفاياتها وÌقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية

  :لبحث العلمياألخطاء اليت يقع فيها الباحث واألكثر شيوعاً I ا: خامساً 

وباiظر إ_ اجال اlي يمكن أن �فق فيه ا%احث أو ال يصيب فيه ا%حث 
أغراضه �حقق أهدافه، ف§ اإلم©ن تصنيف األخطاء ال� تقع K ا%حث العل¤ 

  :باiظر إ_ مصدر ا7طأ إ_

 :)Ë(أخطاء ا%احث وأبرزها

Å-  طرح مفاهيم ا�راسة و� بيانها K وضوعيةوتوضيحها، Aا قد عدم ا
يتسبب K تعصب ا%احث إلطار نظري بعينه، كأن يتعصب لرؤية نظرية لم تثبت 
 Aا يوقعه K ا7طأ، من ذلك مثًال 

ً
أو يتعصب K تصوره للمفهوم و� وصفه إجرائيا

ميل وتعصب بعض ا%احثK n علم اiفس االجتماý إ_ ا�اروينية االجتماعية 
  .ئ نظرية داروين K العلوم ال±بوية واiفسية واالجتماعيةبتطبيقهم مفاهيم ومباد

Ë-  ة مش�ة ا�راسة، وذلك�اعتماد العديد من ا;صاميم ا;جريبية K معا
 
ً
 .ألن نوع ا;صميم واألخطاء ارتبطة به تؤثر K نتيجة ا%حث Á%ا

Ñ-  خطة ا%حث، وقد يستث½ من هذا K حددها �عدم اتباع اإلجراءات ال
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ل الطفيف اlي تقتضيه حاجات ا%حث واعوقات ال� تع±ض طريق ا;عدي
 .ا%حث العل¤

Ô-  ياد أثناءmتزوير ا%يانات وأخطاء ا;طبيق، من ذلك مثًال عدم ا;جرد وا
Yع ا%يانات من العينة، þاصة إذا قامت أدوات ا�راسة � اقابلة واالحظة، 

 قد يقع الáوير K تصنيف ا%ي
ً
انات و� معا�تها، فيتدخل ا%احث K وأحيانا

نتيجة بعض ا%يانات �عد�ا بالصورة ال� Ìقق غرضه من ا%حث، كأن يكون 
هدفه إثبات العالقة بn مفهوم اlات وا;حصيل األكادي¤، فÝور K رصده نتائج 
بعض الطالب � استبيان مفهوم اlات لoتبط مفهوم اlات ارتفع مع علو 

 .حصيل األكادي¤درجة ا;

اصدر اwاª من األخطاء ارتبطة K وقوعها بظروف عينة ا�راسة  •
  :  وخصائصها

Å- من 
ً
Hا�راسات القائمة � العينات نو K العينة Êقد يفضل بعض عنا

االستجابات ال� تتوافق مع الرأي العام أو مع القبول االجتماi ،ýقص K ا�راية 
، كأن تكون إجابة استجيب vايدة أو مثبتة بأغراض ا�راسة 

ً
وأهدافها أحيانا

 ªجال الوجدابنعم، وقد �§ الكثoون استجاباتهم اmقيقية فيما يتعلق با
االنفعاú، للحرج من كشف االنفعاالت واشÈت اختلجة K داخلهم؛ ألسباب 

  .منها ا7صوصية ومنها ا7وف وغoها

Ë-ستجيب عن تزييف االستجابة لعدم الفهم أو لعدم القراءة  أو ;قاعس ا
ا;فكK o الفقرة أو K فهم دال;ها، أو ;فاعل األداة بمضامينها وطريقة صياغتها 
مع شخصية استجيب، فقد تصاغ بعض الفقرات K صورة تو× للمبحوث 

ف بها، بأهمية بعض األمور و�¶ابيتها، أو تو× بالسلبية ونقص االعتبار ن يتص
  .Aا سيؤدي إ_ عدم موضوعية ابحوث K اإلجابة � هذه الفقرات
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  املبحث الثاين

  ، ووضع العنوان املعرب عنهوكيفية اختيارهأمهيته املوضوع  

  اختيار املوضوع : أوالً

يعّد اختيار موضوع ا%حث من ا7طوات ا�امة K عملية ا%حث العل¤، ف§ 
اناسب فإن ذلك يتيح للباحث فرصته K اإلóاز واiجاح، حال اختيار اوضوع 

  .فاالختيار اوّفق وضوع ا%حث يتقّرر به óاح ا%احث أو فشله K إتمام عمله

عية K تبدأ ارحلة األو� للبحث عندما ي¥ع ا%احث K القراءة اوسوو
ه اختلفة، موضوع من جوانبلبنظرة شمو�ة مستوفية ل هموضوعه، مّما يزوّد

، حيث تتج� وتتمايز ويساعد ذلك K إمداد ا%احث بتصور شامل ش�ة ا�راسة
  .�يه مّما ¶عله أكê كفاءة K صياغتها

بعدما تتضح صورة اش�ة K تفكo ا%احث فإنه ي¥ع K القراءة اتخصصة و
  :وال� تظهر أهميتها فيما يتحقق بها من

راÁت ا%حثية ال� أغفلتها ا�راسات ف إ_ الفجوات والفا;عرّ  •
 .السابقة ولم تشملها با%حث وا�راسة

ف إ_ القضايا ا%حثية واعرفية ال� اخá;ها ا�راسات السابقة ا;عرّ  •
 .من ا%حث وا�راسةالقدر اlي يالئمها ولم تو�ا 

 .ع K سياق اش�ة و� فهمها وتصّورهاا;وسّ  •

 .ضياتهاÌديد أسئلة ا�راسة وفر •

تقديره القيمة العلمية وضوع ا%حث  ،وAا يساعد ا%احث K اختياره اوضوع
اlي تّم اختياره، وذلك من خالل تقدير القيمة العلمية أو الفائدة ال� سوف 
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استيفاء هذا اوضوع �م©ن Ìققها دراسته، ومن ثّم تقديره إلم©ن ا%حث و
 �¶يب  رة صحيحة ف§ إم©ن ا%احث أنو;قدير هذه اطالب بصوبا�راسة، 

nيمكن أن �ققها : األول :سؤال �ذا ا%حث؟ هما اإلضافة أو الفائدة العلمية ال
  واwاª ما مدى إم©ن الكتابة K اوضوع ومناسبته إلم©نات ا%احث وقدراته؟

 يتبA nّا سبق أن اطالع ا%احث � األدب اiظري وا�راسات ال�واlي 
  :K همش�ة ا�راسة أو بعض جزئياتها يساعد سبقته إ_ معا�ة 

ربط ما تصل إ�ه ا�راسة اmا�ة بأصو�ا ا;ار�ية Aا يساعد K وضع  •
 .ا�راسة K سياقها، وفهم اوضوع K ثوبه اعّ� عنه

 .تطوير منطق دراسة اش�ة وا;عرف إ_ جوانب انهجية اناسبة للبحث •

 .ا�راسات السابقة ا%احث K وضع ا7طة و� ترتيب عناÊهاتساعد  •

ّ̈ D وضع  • يفيد ا%احث من االطالع � أدوات ا�راسات السابقة، مّما يي
األداة من خالل االطالع � نماذج من األدوات ذات الصلة بموضوع 

 .«ثه

تÀّء ا�راسات السابقة للباحث فرصته للتعرف إ_ اصادر األصلية  •
 .ا%ديلة وضوعهو

  وضع العنوان املعرب عن املوضوع حمل الدراسة: املرحلة الثانية

يسم ا%عض عنوان ا%حث بأنه الواجهة اإلعالمية اع�ة عن موضوع ا�راسة، 
فتعبo ا%احث عن موضوعه بعنوان يناسبه، يÀء للقارئ فرصة ا;عرف إ_ مش�ة 
ا�راسة من العنوان، Aا يشà �يه دافع إقدام أو إحجام ;ناول «ثه بالقراءة أو 

الضوابط ال� يلزم ا%احث مراHتها عند  تر¯ه، وlا فقد تف� ا%عض K صياغة
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 عن :)Å(اختيار عنوان مع� عن «ثه وال� منها
ً
أن يكون عنوان ا%حث مفصحا

موضوع ا�راسة بال إيهام، كما ينب÷ أن تتبn عند قراءة العنوان حدود اوضوع 
 باألف©ر الرئيسة بصورده، ومن ال¥وط الالزمة للعنوان أوأبعا

ً
ة ن يكون موحيا

 عن تن و� لغة العنوان ¶ب أذكية، 
ً
كون ال�مات وال±اكيب بينة ا�اللة بعيدا

السجع واالستعارات، كما ينب÷ �نب الصياغة االستفهامية للتعبo عن موضوع 
�مات تدل � اmكم þلل عقدي  ون ال يدخل K العنوان مفاهيم أا�راسة، وأ

و فيها كون عباراته vتملة عان عديدة أت ي العام، وأالأو فكري، وأال �دش الرأ
  .مش±ك لفظي أو بعضها يتسم بغموض دال;ه

  :مناذج تطبيقية لشروط املوضوع والعنوان: تعقيب

قّيم عناوين ا%حوث ا;ا�ة ومدى مالءمتها للتعبo عن مش�ة «ثية أو 
  :موضوع واضح

  .كيف تتعامل ال±بية اإلسالمية مع ا�وافع اإلنسانية •

 .هزلة العقلم •

 .كفر تارك الصالة •

 .حق الطفل K اللعب •

 .منهج ال±بية اإلسالمية K تعديل السلوك بالعقوبة •

 .ال±بية اإلسالمية K مناهج الفرق الضالة •

 .العنف ا¥وع K اإلسالم •

 .مع األطفال K طفو;هم •
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•  K ¤ا;حصيل األكادي K ام· وأثرها�السمات الشخصية لألستاذ ا
 .اتغoات ضوء بعض

 .زيغ انهج K تفسo انار •

 .مناهج ا;عليم للمرحلة األساسية K الوطن العر� •

 .نظرة ìعية K األمراض اiفسية •

 .دراسات K فقه ارأة •

 .عالقة اافيا باألحزاب واmر�ت الفكرية اعاÊة •
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  املبحث الثالث

  تعريفها وأمهيتها وطريقة إعدادها وشروطها: خطة البحث 

  :تعريف اخلطة وأمهيتها: أوالً

تعّرف خطة ا%حث بأنها Óموعة عناÊ ا%حث مع شà توزيعها فيه واصاغة 
، كما وتعرف بأنها م¥وع )K)Å تصّور Ü يرñ إ_ إخراج ا%حث بمنهجية علمية

 Êسبق الالزمة ;حقيق غرض ا�راسةعمل أو خطة منظمة �مع عنا  .ا;فكo ا

  :);(و:طة ا�حث أهميتها ا�الغة وال8 تتلّخص 3 أنها

 .vاور ا%حث� Ìديد تساعد ا%احث Ì Kديد األف©ر الرئيسة و •

 .تصف إجراءات القيام با%حث ومساراته وا�اهاته •

ريغ اادة K توجه العمل أثناء القيام با%حث Aا يساعد ا%احث K تف •
 .مواضعها Aا ¶ّنب ا%احث االرتباك

ّ̈ ا7طة عملية تقييم ا%حث باiظر إ_ ما حققته اباحث  • تي
، ف§ 8 عنوان مبحث أو واطالب من أهداف ا%حث احتواة فيها

 
ً
مطلب تعبo عن اإلجابات العلمية ألحد أسئلة ا�راسة Aا �قق هدفا

 .من األهداف

 وصورة مع�ة عن ا%احث وشخصيته تعطي خطة ا% •
ً
Hحث انطبا

 .العلمية
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  :إعداد اخلطة: ثانياً

إتمام عملية إ¶از اإلجراءات وا7طوات ال� تساعد ا%احث K  و� اإلم©ن 
K إعداد خطة «ثه:  

  :اإلجراءات اDساندة ال8 تيA @ ا�احث إعداد ا:طة وأهمها): أ

  صلة بمش�ة ا�راسةاالطالع � خطط «وث ذات -

 � اعرفة السابقة �ى ا%احث-
ً
 اق±اح £طيط بصورة عشوائية اعتمادا

 سؤال ا¥ف وأهل االختصاص-

  :اإلجراءات وا:طوات العملية إلعداد ا:طة ا�حثية): ب

تدوين األف©ر الرئيسة وضوع ا%حث وعناÊه ال� سوف يعمل ا%احث � -
  استيعابها

 Óموعة من األف©ر اتقاربة Ìت عنوان ¶معها تصنيف 8ّ -

ضم ما يظهر للباحث من عناÊ جديدة أثناء ا%حث إ_ العنوان األقرب -
 واأللصق بها

بn الفصول واباحث واطالب ) ومع 8 عنوان أف©ره( تقسيم العناوين -
 «سب درجة عمومها أو خصوصها وباiظر إ_ ارتباطها ببعضها وتفرعها عن

 بعضها ا%عض

يرتب ا%احث اوضوHت والعناوين با;درج K عرضها K ا7طة بتسلسل -
منط�، حيث يبدأ K ابحث األول أو الفصل األول بوضع ا;صور اناسب اlي 

تعريف مصطلحات وتوضيح ا�راسة (يع� عن مش�ة ا�راسة، فيبدأ با;عريفات 
الشبه أو الصلة بمفاهيم ومصطلحات  ويعرف افاهيم ذات) وتوضيح دالالتها
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ا�راسة، يß ذلك بيان أقسام أو أش©ل أو أنواع أو فروع اصطلح أو افهوم اlي 
، و� ابحث اwاª أو 

ً
Hفهوم متفريتناوD با�رس K حال �ن اصطلح أو ا

د يتناول الفصل اwاª قد يتناول ا%احث تاريخ افهوم أو الظاهرة vل ا�راسة، وق
العلل أو العوامل اؤثرة فيها فيشخصها، و� ابحث أو الفصل ا;اú يتناول 
ا%احث أعراض الظاهرة أو آثارها ونتا�ها � الفرد واجتمع مثًال، و� الفصل 

 .األخo قد يتناول أسا�ب الوقاية والعالج إذا �نت دراسته Ìتمل

ب ا%احث خطة ا�راسة وفق منهجية K ا�راسات ال±بوية ايدانية يرت-
خاصة تناسب اiمط الوص§ أو ا;جريx من ا�راسات، فيبدأ بالفصل األول Ìت 
عنوان اقدمة واألدب اiظري، و� الفصل اwاª يبحثه بعنوان ا�راسات السابقة، 
والفصل اwالث �صصه للطريقة واإلجراءات ويتناول فيه بيان Óتمع ا�راسة 

نة ومنهجية ا�راسة واألداة، بينما ¶عل الفصل الرابع iتائج ا�راسة ال� والعي
تمثل اإلجابات � أسئلة ا�راسة أو معا�ة فرضياتها، بينما �صص الفصل 

ناقشة نتائج ا�راسة ومقارنتها بنتائج ا�راسات السابقة oاألخ. 

بة ثواب العبادات ه: فلو فرضنا أن ا%احث يضع خطة ش�ة «ثية عنوانها
للميت، فمن اإلجراءات ال� تÀء D وضع خطة ا%حث اناسبة أن يبدأ بتدوين 
 àقد تش �األف©ر الرئيسة والعناÊ اتصلة بهبة ثواب العبادات، ومن العناÊ ال

 رئيسة أو مشÈت فرعية تنشق من مش�ة ا�راسة
ً
تأدية العبادات : أف©را

ت، قضاء الصيام اتعلق بذمة ايت من صيام رمضان افروضة قضاء عن اي
وصيام اiذر، قضاء اmج الواجب � ايت واlي تكاسل وقg عن أدائه، ا�Hء 

،  و� .....وقراءة القرآن للميت، الصدقة واإلطعام عن ايت، الوقف عن ايت، 
ا�راسة  يبدأ ا%احث ارحلة ا;ا�ة لكتابة األف©ر واشÈت اتفرعة من مش�ة 

حيث يضم العناوين اتشابهة إ_ بعضها ويصنفها «سب  ،با;قسيم والفرز
عمومها وخصوصها،ثّم يعمل � فرزها Ó KموHت من األف©ر تنطوي K فصل أو 
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  .مبحث Ìت العناوين اناسبة واع�ة عنها

روع للبحث K رتب خطة من العناÊ السابقة وما يندرج Ìتها من ف: تعقيب
  .مش�ة هبة ثواب العبادات عن ايت

  :عناصر اخلطة: ثالثاً

  :و� اإلم©ن اخáال الصياغة األو�ة 7طة ا%حث K العناÊ ا;ا�ة

Å- عنوان ا%حث  

Ë- قدمة ويدرج فيها ا%احث عناÊ اقدمة مرتبة: ا

Ñ- مستويات K توى ا%حثv وضوع ويتضمن :صلب ا

Ô-  
ً
ما يقسم ا%احث «ثه إ_  أبواب K القضايا ا%حثية  عنوان ا%اب، وÁ%ا

 العميقة واتشعبة وتتفرع عنه عناوين الفصول

Ø - باحث عنوان الفصل وتتفرع عنه عناوين ا

 عنوان ابحث وتتفرع عنه عناوين اطالب -�

 عنوان اطلب وقد تتفرع عنه عناوين الفقرات -	


 ا7اتمة -

 قائمة اصادر واراجع -�

Å�-  K عناوين األبواب والفصول وما يندرج ضمنها من عناوين أن ويش±ط
  :تكون

  îتgة مع�ة عن vتواها باخáال  -

  واضحة بيّنة الصياغة -
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  شاملة للجزئيات ال� تندرج Ìتها -

 لعنوان الفصل اندرج  -
ً
ال ينب÷ أن يكون عنوان بعض األبواب مساويا

  ن أصلهÌته، وال ينب÷ أن يساوي عنوان الفرع عنوا

أن يكون ما بينها تسلسل منط� وتالحم موضوý «يث يسوق السابق إ_  -
  .الالحق أو اlي يليه

وللخطة ا�يدة ìوطها ال� إذا ما Ìققت فيها يستطيع ا%احث اmكم عليها 
  :تكون باإلتقان واناسبة ومن ìوط ا7طة ا�يدة أن

  شاملة لعناÊ ا%حث •

 لةا7طة واضحة وvددة ومفص •

 مرتبة ومتسلسلة تسلسل زم� ومنط� •

 مرنة قابلة للتعديل •

 مراHة انهج نفسه Y Kيع عناÊ ا7طة •

  ا;وازن ما بn الفصول واباحث K عدد الفروع ال� تندرج Ìتها •

 حسب : ا�مرين األول: نشاط: تعقيب
ً
 منهجيا

ً
رتّب عناÊ ا7طة ا;ا�ة ترتيبا

  :ورودها K ا%حث

ئمة اصادر واراجع، الفصل، ا%اب، اقدمة، عنوان ا%حث، ابحث، قا
 .اطلب،  ا7اتمة، الفقرة

Qضع خطة مبدئية ألحد العناوين ا%حثية ا;ا�ة: ا�مرين ا/ا:  

Å- القرآن والسنة K nوهوب .تربية ا

Ë- ýì ا;�يري من منظور oاقد وا;فكiا oأنماط ا;فك. 
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Ñ-  nتناقضة ب .مؤسسة األÐة ووسائل اإلعالمال±بية ا

Ô- ديثmال¥يعة اإلسالمية والقانون ا nب Êزواج القا. 

أنت م¥ف تربوي وقد طلب منك تقييم خطط ا%حوث : ا�مرين ا/الث
  اقدمة لتراسة، ما اعايo ال� تعتمد عليها K عملية ا;قييم؟

  :تأصيW نظري نموذج :طة Rث) ;(تعقيب 

و�ة ال±بوية وتقاطع األدوار بn مؤسسات ا;نشئة االجتماعية اسئ: العنوان
  ووسائل اإلعالم

  .اقدمة، وتضمنت أهمية ا�راسة ومش�تها وأسئلتها

 تعريف اسؤوّ�ة ال±بوّية وا�هات اسئولة حيا�ا: ابحث األول

  تعريف اسؤوّ�ة ال±بوّية : اطلب األول

ªاwطلب ا  ّ�لها اإلسالم مسئوّ�ة ال±بية ا�هات ال�: ا

  األدوار الالزمة إزاء اسئوّ�ة عن ال±بية خارج إطار األÐة: اwالث  اطلب

  األدوار الالزمة ؤسسات اإلعالم إزاء مسئو�اتها ال±بوية: اwاªابحث 

  مفهوم اإلعالم ووسائل اإلعالم واإلعالم اإلسالñ: اطلب األول

ªاwطلب ا  الوظيفة ال±بوية لوسائل اإلعالم :ا

  تقاطع األدوار: اإلعالم ومؤسسات ا;نشئة االجتماعية: اطلب اwالث

  :عمW نموذج :طة Rث) ;(تعقيب 

  العوامل اwقافية اؤثرة K العنف ا�ام· : العنوان

  خلفية ا�راسة وأهميتها: الفصل األول
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ªاwسابقةا�راسات ال: الفصل ا  

  الطريقة واإلجراءات: الفصل اwالث

  اiتائج: الفصل الرابع

  مناقشة اiتائج وا;وصيات: الفصل ا7امس
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  املبحث الرابع

  املقدمة وعناصرها ومنهج صياغتها 

  تعريف املقدمة وأمهيتها: أوالً

تعرف اقدمة باعتبارها ادخل الرئيس للباحث والقارئ إ_ موضوHت     
ا%حث، وتظهر أهمية اقدمة فيما �ا من دور K ا;مهيد وذاك بإعطائها القارئ 
 وشامالَ عن عناÊ ا�راسة، فÀ بمثابة نموذج مصغر يصف ا%حث 

ً
 Hما

ً
تصورا

 عناÊ ا%حث وvتواه، كما قد ويعّرف القارئ بقيمته و�فزه � االطالع �
 K قدمةتكون بمثابة طارد وHمل منفر للقارئ من موضوع ا%حث، وقد تس� ا
بعض ا�راسات باألدب اiظري، وعندما ي¥ع ا%احث بتقديم م¥وع «ثه 
لتراسة وا;داول بn ا¥فn عليه فإنه يقدم �م اقدمة K صورتها األو�ة 

ا�راسة أو خطة ا�راسة، ووفق هذه ا�اللة يعرف ا%عض  وال� تس� îطط
تقرير واف يكتبه ا%احث بعد استكمال ا�راسات الالزمة K اجال : ا7طة بأنها

اlي اختار أن تكون مش�ته فيه، فÀ تقرير يعطي ا%احث صورة وافية عن 
  .)Å(مش�ة «ثه، كما إنه يعطي الصورة نفسها للقارئ

اقدمات ا%حثية K العلوم �ها K جريان صياغتها � قاعدة  وتش±ك صياغة
ا�رم اقلوب أو القمع، إذ ² تنتقل بالقارئ من العام إ_ ا7اص ومن األصول إ_ 

فقد يبدأ من باب العلم اlي  ،الفروع، و� ذلك يتدرج ا%احث با;وطئة وضوعه
%حث K األسا�ب األÐية اؤثرة تنت¤ إ�ه مش�ة دراسته، فلو اف±ضنا مش�ة ا

K مفهوم اlات، ف§ إم©ن ا%احث أن يبدأ من عموم اiظريات ال� تف¨ مفهوم 
 العوامل اؤثرة K تشكيله ثّم ينتقل إ_ بيان دور ا%يئة األÐية 

ً
اlات، مبينا

 واألسا�ب ال� تتبعها األÐة، و�تاج ا%احث K صياغته اقدمة إ_ اللغة
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العلمية، ف§ 8 فقرة �مة مفتاحية للفقرة ال� تليها، وقد سّ� القدماء اقدمة 
خطبة الكتاب، ومن العوامل ال� تساعد ا%احث K ا;وطئة وضوعه أن يبدأ 
ب¥ح حجم القضية ال� تنت¤ إ�ها مش�ة ا�راسة، وقد يقدم ا%احث K وصف 

ن كما K إم©ن ا%احث أ، ا%حث_ ميدان إ هموضوعه � بيان العوامل ال� دفعت
 يدرج K مقدمته عرض

ً
 تار�ي ا

ً
وضوع «ثه، فيبn ا�وانب ال� درست منها  ا

يمكنه بيان زمن دراستها وما انت� إ�ه من  مش�ة ا�راسة K األدب السابق، كما
µسياقها ا;اري K ش�ة ا�راسة سبقه من ا%احثn، و� ذلك ا;درج وضع 
 �وتأصيل �ا � قاعدة ا�رم اقلوب، فا%احث سيبدأ من اiقطة أو اiهاية ال
صار إ�ها سابقوه، و� إم©ن ا%احث أن يصف K مقدمة «ثه حجم الصعوبات 

   .)Å(واشÈت ال� واجهت إعداد ا�راسة

 يعالج مش�ة انتشار األمراض اiفسية العصابية K الواق
ً
ع فلو فرضنا باحثا

اعاÊ، فإن K إم©ن ا%احث أن يمهد �ذه اش�ة با;عريف بعلم اiفس 
العال� وأهميته K حياة اإلنسان، كما إن K إم©نه أن يبدأ من بيان تاريخ ارض 

   .اiف� والطب اiف�

  :ضع بدايًة تناسب ً� من اشÈت ا%حثية ا;ا�ة لعرضها K اقدمة: تعقيب

  ال±بوية للوقف اإلسالñ ا;طبيقات •

  العوامل اؤثرة K تو¯يد اlات K مرحلة الطفولة •

  تربية اوهبة واإلبداع K انهج اiبوي •

• ýقافية وتنميط السلوك االجتماwة ا  العو
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ً
 للمقدمة ìوط حيث أن: Zوط اDقدمة: ثانيا

ً
وضوابط ال بّد للباحث من  ا

  :أبرزها ، ومنمراHتها

بّد أن تكون مقدمة ا%حث îتgة ال تعرض فيها قضايا  اإل¶از، فال •
 .تفصيلية K عرضها مصادرة واستباق لعناÊ ا%حث وأجزاء اش�ة 

ا;ناسق مع الرسالة «يث تكون اقدمة بمثابة القاعدة ال� نب� عليها  •
 أجزاء ا%حث وقضاياه وموضوHته

ن تكون وضوý، وأK تسلسل منط� وتالحم ماقدمة للبحث  تمهدأن  •
 .وثيقة الصلة بموضوع ا�راسة ومش�تها الرئيسة

أن Ìرر اقدمة بأسلوب عل¤ متn ¶ذب انتباه القارئ ويستحوذ �  •
 .اهتمامه

•  
ً
 منطقيا

ً
 .أن ترتب عناÊها وموضوHتها ترتيبا

  .أن تكون بمثابة أنموذج وصورة îتgة عن ا%حث وفروعه وترتيبها فيه •

  املقدمة عناصر: ثالثاً

وتشتمل Áلب ا%حوث العلمية � العناÊ اوضوعية من صياغة للمش�ة  
والفرضيات ا%حثية واألسئلة، وبيان ألهمية اوضوع vل ا�راسة، وقد يفرد 
 ألهداف ا�راسة � الرغم من كونها تعبo خ�ي عن أسئلة 

ً
ا%عض عنوانا

اغة ش�ة ا�راسة وأسئلتها، ا�راسة فاألهداف ال تعدو أن تكون إHدة صي
Êدود ا�راسة وهذه العناmوصف للمصطلحات و 

ًّ
  :)Å(وأخoا

وتعرف بأنها حالة من عدم ا�قn وافتقار إ_ اعرفة تتعلق : مش^ة ا[راسة: )أ
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، إذن )Å(بظاهرة من الظواهر أو أمر أو قضية علمية K باب من أبواب اعرفة
mاجة إ_ الفهم وضوع أو قضية أو ظاهرة تع±ض فمش�ة ا�راسة تعبo عن ا

ا%احث فال ¶د �ا ما يف¨ها ويدرك وجود نقص K اعرفة اختصة ببيانها، 
وتدعوه هذه اmالة من عدم ا�قn إ_ التساؤل عن ا;فسoات واmلول امكنة، 

صفه وو( وتشà تساؤالته مش�ة ا%حث، وقد وصف كioجر اش�ة ا%حثية 
بأنها تساؤل عن ) خاص با%حوث االستقرائية وما تطور عنها من وصفية و�ريبية

العالقة بn متغoين أو أكê، ويمر هذا التساؤل بمرحلة Ìمل ا%احث إ�ه، حيث 
يمّر ا%احث بعقبة تعوق فهمه ويشعر بإزائها بنوع من الضيق، تتعلق عقبة الفهم 

م K الكون، Aا قد يوصف K حق ا%احث Òانب من خ�اته أو بمجاالت العل
  .)Ë(بالفضول حول وجود Ïء ما أو غيابه

  :أن يالحظ فيها ما يß «ثهمش�ة  وال بّد للباحث عند اختيار

 تكون مر¯بة •
ّ

 .أن تكون قابلة للبحث مع إم©نية الكتابة فيها وأال

 تكون فضفاضة Hمة بل ال بّد أن تكون vددة، •
ّ

وأن تتم صياغتها  أال
 .بإ¶از وÌديد للمطلوب قدر اإلم©ن

إذا �نت مش�ة ا%حث قد درست من قبل ال بّد أن يالحظ ا%احث إم©ن  •
 .اإلضافة إ_ اعرفة القائمة

وباإلم©ن  ،عملية ت�ر دراستهاأخرى أن تكون �ا قيمة نظرية معرفية و •
 :معرفة ذلك من خالل إجابة األسئلة ا;ا�ة
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 ذا وقع االختيار � هذا اوضوع أو اش�ة ا%حثية؟ا -

 ما اإلضافة العلمية ال� يمكن �ذه ا�راسة أن Ìققها؟ -

-  K الواقع؟هل K ازهاóاإلم©ن إعداد هذه ا�راسة و� 

 :أن Ìقق ا�راسة إضافة إ_ اعرفة السابقة �ا K بابها من حيث •

  ا;جديد    -

� خلفتها ا�راسات السابقة K اوضوع سد اwغرات أو الفراÁت ال -
  ذاته

  تفصيل وبيان القضايا ال� اخáلت ولم توفها ا�راسات با%يان -

  إHدة صياغة موضوHت سابقة بقصد ترتيبها -

إ¶اد عالقات بn القضايا واوضوHت ا%حثية للتوصل إ_ نتائج  -
  .جديدة

nفقرت K ش�ة فتتلخصالفقرة ا;مهيدية ال� يذكر : وأما منهجية صياغة ا
فيها ا%احث م�رات ا�راسة وتس� اإلحساس باش�ة و£تم بالقول وعليه جاء 
اختيار هذا اوضوع، ثّم فقرة اش�ة وال� تصاغ K هيئة سؤال رئيس تتفرع منه 
أسئلة مشتقة منه مع�ة عنه، تسوق إجابة 8 واحد منها إ_ حل جزء من مش�ة 

ظر إ_ حجم باÅ( -i(و� سؤال من هذه األسئلة ¶اب K مبحث أو مطلبا�راسة، 
  .-السؤال وحجم اش�ة

اوضوHت ال� تستحق ا�راسة للكشف وتفحص و�ذا ما بدأ ا%احث بس� 
عن مش�ة «ثية مناسبة، ف§ إم©نه االستعانة باصادر ا;ا�ة ال� �D ß صورة 
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  :تيار ومن هذه اصادرمش�ة «ثية وتعينه K االخ

مراجعة األدب اiظري السابق Aا يساعد K الوقوف � اwغرات ال� لم  •
تعن ا�راسات السابقة ببيانها، كما يعينه ذلك � مالحظة اوضوHت 

 ...ال� تّم اخáا�ا ولم Ìظ بنصيبها من ا�راسة وا%حث

 .%احثها اقع واشÈت القائمة ال� �يااiظر K الوا •

 .مراجعة ا�7ات الشخصية للباحث •

 .ا;عاون مع اآلخرين �¥ف واختصK n باب اعرفة vل ا�راسة •

 أو إHدة دراستها •
ً
 .)Å(االستدالل من بعض اiظريات اعرفية اوجودة سابقا

وأما صياغة مش�ة ا�راسة فلها مناهج حيث يستطيع ا%احث أن يصف 
  :عنها بإحدى طريقتnمش�ة «ثه ويع� 

الصياغة االستفهامية ويع� عنها بالسؤال الرئيس اlي يبلور مش�ة : األو`
 من 

ً
Hا�راسة، ثّم يتفّرع من هذا السؤال أسئلة فرعية جزئية يمثل 8 منها فر

 إ_ اإلجابة  ،فروع اش�ة
ً
السؤال الرئيس وحّل مش�ة  �وتنتÀ إجابتها Yيعا

  :للباحث K صياغته ألسئلة ا�راسة من مالحظة ما يß ا%حث، وال بدّ 

 .أن تكون صياغة األسئلة واضحة وvددة •

أن يكون لà سؤال من أسئلة ا�راسة إجابة K األبواب والفصول  •
 واباحث والفروع

Qنهج ا/اDش�ة الصياغة ا�7ية، ويع� عنها بأهداف ا�راسة  واK صياغة ا
 عبارة عن نقاط vددة وموجزة وبداياتها موّحدة تتصل و²: أو أهداف ا%حث
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، و� انهجية اmديثة للبحث العل¤ قد تصاغ اش�ة صياغة .بمباحث ا�راسة
خ�ية � هيئة فروض، وفرضية ا%حث إنما ² تعبo عن إجابة vتملة أو مؤقتة 

فر عملية Yع ألحد أسئلة ا%حث �منها ا%احث ثّم يضعها موضع االختبار، وتو
vاكمة الفرضية واختبار ()Å(ا%يانات وÌليلها طريقة لقبول الفرضية أو رفضها

  .)صحتها أو خطأها

و� ا�راسات ال±بوية ال� تصاغ فيها مش�ة ا�راسة K قالب الفروض 
اباìة، فإن � ا%احث أن يقرر اختيار الطريقة األمثل عا�ة الفروض 

 أ
ً
 فإن الفروض ستب� واختبارها كميا

ً
 أو استنباطيا

ً
، فإذا �ن ا%حث تار�يا

ً
و كيفيا

 من خالل إثباتها أو دحضها «شد أك� ما 
ً
� هيئتها وسيخت�ها ا%احث كيفيا

 
ً
 أو �ريبيا

ً
يمكنه من األدلة وال�اهn العلمية وانطقية، و�ذا �ن ا%حث وصفيا

، وذ
ً
لك بوضع األداة وYع ا%يانات ومعا�تها فإن K إم©ن ا%احث أن �ت�ه كميا

 
ً
  .)Ë(إحصائيا

 ما يع� ا%احث عن مش�ة «ثه K فرضيات و� ا�راسات ال±بوية 
ً
Á%ا

 من األهداف، و قد تبn أن الفرضية تعبoُ عن إجابة vتملة أو مؤقتة 
ً
ا�راسة بدال

وضع الفرضية  ألحد أسئلة ا%حث أو للسؤال الرئيس اع� عن اش�ة، ويتم
وقد يقع العديد من ا%احثK n أخطاء شائعة .موضع االختبار ;أكيدها أو دحضها

من أبرزها صياغة الفرضية K صورة نتيجة فيقول : عند صياغة الفرضية ا%حثية
يقل مستوى ا;حصيل األكادي¤ لطالب األساتذة ذوي األسا�ب : ا%احث مثالً 

الب األساتذة ذوي األسا�ب اإلنسانية، وبناًء التسلطية عن مستوى ا;حصيل لط
 � ا%احث أن يتعرف إ_ طرق 

ً
� شيوع أخطاء صياغة الفرضية، �ن لزاما
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K يمكن إ¶ازها �  :)Å(صياغة الفرضية ا%حثية، وال

•  K ل تثبت موضوع الفرضية وتتوقع ا�اهه، فمثًالY K صياغة الفرضية
قة بn تسول األطفال وبطالة الوا�، يثبت دراسة موضوعها إ¶اد نوع العال

 بn تسول األبناء : ا%احث K صياغة الفرضية
ً
توجد عالقة دالة إحصائيا

وبطالة اآلباء، بمع½ أن الصياغة بالطريقة اتجهة يف±ض فيها ا%احث 
، وهنا ال بّد أن تكون 

ً
 أو سلبا

ً
عالقة ما، ويف±ض فيها ا�اه هذه العالقة إ¶ابا

 ما يكون للبا
ً
حث أسبابه القوية ال� يب� عليها اف±اضه للعالقة، وال� Á%ا

قد توصل إ�ها من تتبع األدب اiظري وا�راسات ال� سبقته، وال� �عله 
يتوقع أن نتيجة ا�راسة أو إجابة األسئلة سوف تميل لصالح بعض اتغoات 

م اlات �ى الطلبة أو بعض العينة، كما لو توقع ا%احث أن مستوى مفهو
ذوي مستوى ا;حصيل األكادي¤ ارتفع أ� منه عند ذوي استوى 
انخفض من ا;حصيل األكادي¤، فيعمل � صياغة فرضيته بالطريقة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية K مستوى ا;حصيل : اتجهة فيقول
خرين من ذوي األكادي¤ بn الطلبة ذوي مستوى مفهوم اlات ارتفع واآل

مستوى مفهوم اlات انخفض، لصالح ذوي مفهوم اlات ارتفع، و� هذه 
اmالة يكون ا%احث قد صاغ فرضية مثبتة للعالقة تس� فرضية بديلة 

 .متجهة؛ %يانها وجهة العالقة بإثباتها

لو فرضنا بعض اmاالت ال� توقع فيها ا%احث وجود فرق K مستوى مفهوم  •
اlات بn فئ� الطالب ذوي ا;حصيل ارتفع واآلخرين من ذوي ا;حصيل 
انخفض، دون أن يتمكن من توقع ا�اه تأثo الفرق بn الفئتn، ف§ هذه 

دون أن �من اmال فإن ا%احث يصوغ فرضيته بالطريقة اثبتة للعالقة 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بn  :اال�اه اlي سيكون فيه ا;أثo فيقول
مستوى ا;حصيل األكادي¤ بn الطلبة ذوي مستوى مفهوم اlات ارتفع 
واآلخرين من ذوي مستوى مفهوم اlات انخفض، و� هذه اmالة يكون 
 oا%احث قد صاغ فرضية مثبتة للعالقة تس� فرضية بديلة، ولكنها غ

 . متجهة

غ فرضيته بن§ العالقة بn مفردات مش�ة K حال أراد ا%احث أن يصو
ا�راسة، فإن هذه الصياغة تس� بالفرضية الصفرية، وال� سوف تنص K اثال 
 nات بlمستوى مفهوم ا nالسابق � ن§ وجود فرق ذي داللة إحصائية ب

و� حال وجود فرق ظاهري فقد يعزوه ا%احث ببساطة إ_ .الفئتv nل ا�راسة
   .ختيار العينة أو أخطاء K تصميم ا%حثأخطاء ا

  : مناذج ملنهجية صياغة مشكلة البحث

  :وقد تبA nا سبق أن ثمة ثالثة طرق يستطيع ا%احث أن يصوغ بها مش�ة «ثه

  :منهج الصياغة االستفهامية: الطريقة األوىل

  صياغة السؤال الرئيس * 

 

السؤال الرئيس

نفككه وحنلله

سؤال فرعي ثالث سؤال فرعي ثاين سؤال فرعي أول
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  :جمموع األسئلة الفرعية يساوي السؤال الرئيس

  :ياغة السؤال الرئيس وما يتفرع منه � اiحو ا;اúص •

قد يتgف ا%احث K �مات قليلة من (عنوان ا�راسة + أداة االستفهام
  .)العنوان ;ناسب االستفهام

  .ربا اlهب مفهومه وأح©مه ال¥عية: العنوان: مثال

  األح©م ال¥عية لربا اlهب ؟) ما: (السؤال

 

  السؤال الرئيس= Å+Ë+Ñالفرعية Óموع األسئلة -

إذا صغت مش�ة ا�راسة K سؤال رئيس ال بّد أن تصوغ أجزاءها K صياغة -  
 )أسئلة فرعية( استفهامية

 : العوامل اؤثرة K انتشار ظاهرة العنف K اجتمع األردª: مثال-

ردª؟ العوامل ال� تؤثر K انتشار ظاهرة العنف K اجتمع األ) ما: (السؤال-
 :نفكك السؤال إ_

 ا���م : ا��
ال ا������
ا������ ��� ا��ه� �� 

��م�ا

�� و! ����#!

$�
ال ���� %�

 ��ه� و�� &� +*ر ا�)'�
؟-�أ��

�!
ال ���� %�

  ا���وط ا�)� 01)/ �-�
��ه� �5 3��4 ؟ � &�ا�)'


ال ���� أول�

 �#-*م ر� ا��ه�؟�
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 ما العوامل االقتصادية اؤثرة K انتشار ظاهرة العنف K اجتمع األردª؟-

 ما العوامل االجتماعية اؤثرة K انتشار ظاهرة العنف K اجتمع األردª؟-

 ما العوامل اwقافية اؤثرة K انتشار ظاهرة العنف K اجتمع األردª؟-

  ا�ينية اؤثرة K انتشار ظاهرة العنف K اجتمع األردª؟ما العوامل -

  :منهج الصياغة اخلربية ملشكلة الدراسة: الطريقة الثانية

 السؤال الرئيس= ا�دف الرئيس: صياغة ا�دف الرئيس-أ

إما مصدر ( K صياغة ا�دف الرئيس نستبدل أداة االستفهام بمصدر لغوي  
  )لفعل اضارعا+ Êيح أو مصدر مؤول من أن 

  )Âلله إ_ أجزائه(ا�دف الرئيس تتفكك منه أهداف فرعية -ب

  ما مفهوم ربا اlهب وما أح©مه ال¥عية؟: اثال-ج

  .تعريف ربا اlهب وبيان أح©مه ال¥عية: ا�دف

  .تعريف ربا اlهب: األهداف الفرعية

  بيان ìوط ا;عامل باlهب 

  .ضيح أح©مهااستقراء صور ا;عامل باlهب وتو 

  :صياغة الفرضية I الدراسات امليدانية: الطريقة الثالثة

صياغة الفرضية من السؤال الرئيس ش�ة ا�راسة مرة باإلجابة � السؤال -أ
  :بإثبات العالقة، ومرة باإلجابة � السؤال بن§ العالقة

 ءزواج األقارب وشيوع األمراض العصبية بn األبنا: العنوان: مثال-ب

  :   ما عالقة زواج األقارب بإصابة األبناء باألمراض العصبية: السؤال
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  :اإلجابات احتملة ال� �منها ا%احث للسؤال: الفرضية

 بn زواج األقارب و�صابة : �من ا%احث
ً
توجد عالقة دالة إحصائيا

  .األبناء باألمراض العصبية

 : أو �من ا%احث
ً
بn زواج األقارب و�صابة ال توجد عالقة دالة إحصائيا

  .األبناء باألمراض العصبية

  :ومن األمثلة � صياغة الفروض*

ما العالقة بn مستوى ا;حصيل األكادي¤ ودرجة مفهوم اlات : سؤال
  عند الطالب؟

 بn مستوى ) اإلجابات احتملة( الفروض
ً
توجد عالقة دالة إحصائيا

  .Ìصيل الطالب ودرجة مفهوم اlات عنده

 بn مستوى Ìصيل الطالب : أو     
ً
ال توجد عالقة دالة إحصائيا

 .األكادي¤ ودرجة مفهوم اlات عنده

صغ مش�ة ا%حث لà من اوضوHت ا;ا�ة تارة K صيغة سؤال، أو : تعقيب
  :� شà فرضية «ثية وأخرى K صورة هدف رئيس لتراسة

a. ةÊعا  الوقف اإلسالñ أبعاده وتطبيقاته ال±بوية ا

مفاهيم األمن االجتماý ومدى تضمينها K كتب اwقافة اإلسالمية للمرحلة  .;
  اwانوية

c .انويأثر اwالث اwصيل طالب الصف اÌ K فاهيم  ستخدام خرائط ا

d .سلم   اآلثار ال±بوية iوافل العبادات K حياة ا

e.  oات �ى الطفلتأثlمفهوم ا K األسا�ب الوا�ية  
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f. ريمة�  دور ال±بية اإلسالمية K م©فحة ا

g. موكoضبط مستوى القلق �ى طالب جامعة ال K دور األذ�ر اإلسالمية  

h. ام· للمرأة ف ارتفاع معدل سن الزواج والعنوسة� عالقة ا;عليم ا

عن الفائدة ارجو  ل األهميةا%احث من خاليع� و: أهمية ا[راسة): ب 
ف§  ،لواقع K بابهيمكن أن يقدمه ا%حث للمجتمع ول Ìصيلها من ا%حث، وعّما

بيانها بيان للجهة استفيدة من ا�راسة وبيان لوجه االستفادة اتوقع Ìققه، 
  :ويستطيع ا%احث عرض أهمية ا�راسة من خالل بيان

يعرضها ا%احث ببيان أهمية ا�راسة  األهمية العلمية األكاديمية وقد)أ
وذلك ببيان حاجة طلبة العلم، واؤسسات العلمية  ،للجهات العلمية اختصة بها

  .واألكاديمية واجتمع �ذه ا�راسة

 .بعناÊه اختلفة إ_ معرفة نتائج ا�راسة وا;وصل إ_ أهدافها)ب

و�دد من خال�ا ا%احث ميدان دراسته «gه للمدى  :حدود ا[راسة: )ج
الزماª وا©ª وا�يمغراK اlي سيدرس K إطاره مش�ة ا�راسة ، وقد �ّص 
ا%عض احددات بصورة تمايزها عن اmدود، حيث تعرف احددات من وصف 

�راسات العوامل ال� تمنع أو Ìول دون إم©ن تعميم نتائج ا�راسة، ومن ذلك K ا
ايدانية مدى صدق األداة وثباتها، ومدى تعبo العينة عن Óتمع ا�راسة، و¯ون 
اجتمع اlي ستطبق عليه نتائج ا�راسة Aاثًال جتمع ا�راسة اlي أجريت فيه 
وطبقت األداة � عينة من أفراده، K حn ال يفرق ا%عض بn احددات واmدود، 

ا�راسة K فئتn األو� تتعلق بمفاهيم ا�راسة  حيث يصنف ا%عض vددات
ويضبط بها ا%احث تعددية ا�الالت للمفهوم اlي يدرسه، باختيار أحدها أو 
بوضع تعريف إجرا´ يع� عن مفاهيم ا�راسة، والفئة اwانية من احددات تتعلق 

ا%يانات  بإجراءات ا�راسة حيث تؤثر طريقة اختيار أفراد ا�راسة وأسا�ب Yع
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  .)Å(و�جراءات تطوير األداة � تعميم اiتائج

وبصياغة îتgة فإن حدود ا�راسة ² عبارات يضبط بها ا%احث ميدان 
«يث يفصلها عما سواها Aا يشتبه معها أو D عالقة بها وليس من «ثه مش�ة 

نه �دد فاهيم فإمصلبها، فمثًال عندما يضبط ا%احث اmدود اوضوعية بضبطه لل
مفاهيم اش�ة ال� يدرسها بصورة �علها متمÝة ومغايرة عما يشتبه بها من 

 بدراسته، كما لو ضبط مفهوم اlات اlي هو  Aا لنمفاهيم 
ً
يكون ا%احث معنيا

مش�ة «ثه بصورة اlات عند اإلنسان، وأخرج من مفهوم اlات تقدير اlات 
ل بها من مفاهيم، فهو بهذا ا;حديد وتقييم اlات واwقة باiفس وما يتص

اوضوý عزل مش�ة دراسته من خالل ا;عريف وجعلها vددة ال تشتبه مع 
 بدراسة افاهيم اشتبهة معها

ً
  .غoها من افاهيم، وبا;اú فلن يكون معنيا

  : و� إم©ن ا%احث وضع حدود دراسته من خالل

  ½ ا�راسة بتغطيتهاÌديد ارحلة الزمنية ال� تع: الزمان •

 : ا©ن •
ً
  Ìديد ميدان ا%حث جغرافيا

  Ìديد Óتمع ا�راسة: الس©ن •

  بتحديد العناÊ اعرفية vّل ا�راسة :اوضوع •

فلو فرضنا دراسة ¶ريها ا%احث حول ا�اهات طلبة جامعة الoموك �اه 
 بمجتمع ا�امعة د

ً
ون غoه، رئاستها، فإن ا%احث سوف �دد «ثه ديمغرافيا

 
ً
 Òامعة الoموك دون غoها من ا�امعات، وسوف �دده زمانيا

ً
وسوف �دده م©نيا

  .K حدود الفصول أو السنوات ا�راسية ال� يشo إ�ها ا%احث

 ¶ري دراسة Ìليلية ناهج ا;عليم األساK æ الوطن العر�، 
ً
ولو فرضنا باحثا

                                           

)Å( �:]' :/ ,F��8��� Y2*E0, 
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 بدراسة مناهج ا;عليم �ها من ف§ إطار هذا العنوان فإن ا%احث سيكو
ً
ن معنيا

 بتحليل ...تربية إسالمية ولغة عربية و�óلÝية ورياضيات
ً
، كما إنه سيكون معنيا

هذه اناهج لصفوف ارحلة األساسية من الصف األول إ_ الصف العاì مثًال، 
 بتحليل هذه اناهج �ذه الصفوف Y Kيع أقطار الوط

ً
ن كما إنه سيكون معنيا

 gف§ إم©نه أن يقت 
ً
العر� K آسيا وأفريقيا، ولو حدد ا%احث دراسته موضوعيا

 K نهاج � منهج ال±بية اإلسالمية فيخرج مناهج ا;عليم األخرى، كما إنبا
 بتحديده للمراحل ال� �لل مناهج ال±بية اإلسالمية �ا 

ً
إم©نه أن �ددها زمانيا

غoه من صفوف ارحلة األساسية، كما إن K إم©نه K الصف العاì مثًال دون 
 بتحديد ا�ولة العربية ال� سيحلل منهاج ال±بية اإلسالمية فيها 

ً
أن �ددها م©نيا

بأن �لل منهاج الصف العاì اlي يدرس K األردن، فتكون دراسته بعد 
املكة دراسة Ìليلية نهاج ال±بية اإلسالمية للصف العاÌ : K ìديدها

األردنية ا�اشمية، وبهذا �رج ا%احث Yيع اوضوHت السابقة و�دد إطار 
  .)Å(«ثه

  : مصطلحات الدراسة: )د

ويتم من خال�ا ا;عريف بأبرز عناÊ ا%حث وال� قد تقتg � ما جاء منها 
K العنوان، أو تتجاوز إ_ مصطلحات وثيقة الصلة أو الشبه بمصطلحات ا�راسة، 

 ما تكون مصطلحات ا�راسة من نوع افاهيم، وح� يتمكن ا%احث من و
ً
Á%ا

Ìقيق أهداف ا�راسة ال بّد أن ي· ابتداًء دالالت افهوم وأش©D وأنواع 
ا;عريفات، وافهوم تصور نظري عقv ßض، يهدف من خالD عقل اإلنسان إ_ 

 ما،
ً
فافهوم بهذا اع½ اصطالح  ضبط فكرة ما، تع� K اmياة ا�ومية شيئا

�ريدي ال يع� عن اiظرية ولكنه جزء مهم K بنائها، فهو �ريد ألشياء عديدة 

                                           

)Å( ���� tR�� ,�K�}�^� 7*�5�� M @AB�� @�%)� CN;I� ,?�������� M ��3' v�cI� 
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بينها خصائص مش±¯ة، ويعرف من ا�انب الشخÞ لإلنسان ادرك أو الفاهم 
فكرة الفرد عن Óموعة أشياء أو أحداث بينها شبه، أو �معها صفات : بأنه

ه الفكرة ا;فرقة بn تلك اجموعة من األشياء واألحداث مش±¯ة، وتتضمن هذ
، فمفهوم )Å(وبÓ nموHت أخرى £تلف عنها K بعض الصفات وا7صائص

الرجولة يصور ن يسمعه فئة أو Óموعة من األشخاص اlين ينطبق عليهم معناه، 
 úفهوم، وبا;افافهوم و�رج من هذا ا;صور فئة أخرى ال يمكن أن �تويها ا

عبارة عن تصور نظري عقß يضبط Óموعة من العناÊ �مع بينها Óموعة من 
  .ا7صائص ال� تف±ق بها عن سواها

إذن فافهوم صورة عقلية �تمع فيها عناÊ بينها خصائص مش±¯ة توحدها 
ضمن إطار تع� عنه ال�مة ال� �ملها افهوم، كما K مفهوم انهاج مثًال، و¯ما 
K مفهوم اmلو وار وÂوها، وضمن هذا استوى قد يب� افهوم K إطاره اiظري 

داللة vدودة D؛ وlا �تاج إ_ ا;عريفات العقß، وقد يصعب � ا%احث ضبط 
اإلجرائية، تلك ال� يعمل بها � خفض افاهيم العقلية من مستوى ا;خيل إ_ 
مستوى احسوس االحظ، بتحديده األنشطة واإلجراءات ال� سيقوم بها �مع 

  . اعرفة عن عناv Êددة تقتg عليها داللة افهوم عنده

 أو� بعض مرضاه أن يقتK g غذائه � السوائل K فلو فرضنا أن ط
ً
بيبا

Óموعة من العناÊ ) سائل(مرحلة العالج فإن مفهوم السائل �دد بداللة ال�مة
�تمع K صورة عقلية عند اريض من خالل الرابط اlي ¶مع اع½ بn هذه 

úا;ا àالش K كما Êالعنا:  

                                           

)Å( �:]' : !�| ,�gK���	 ,w������ ,%{��� �B\8� ,��5I� �#%I� CN;I� ,�g5R�0 ,+[�0/ ,-1−
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، فاضمون ا%نا´ يع� عن وقد يتخذ افهوم مضمو
ً
 وظيفيا

ً
 أو مضمونا

ً
 بنائيا

ً
نا

األف©ر واiعوت واواد العلمية ال� يتكون منها افهوم، فيما يشo افهوم الوظي§ 
إ_ اهام والوظائف ال� يؤديها افهوم K فهم اiظرية أو الفرضية، و� ا%حث 

iفهوم بدال;ه اظرية، فا;حديدات اiظرية ال تعدو أن العل¤ ال يك§ Ìديد ا
 عليها، ولكنها ال تكون 

ً
تكون مفاهيم Óردة صاغها العقل وباتت معان متفقا

 vددة، وlا 
ً
 أو ظروفا

ً
 بعينه أو م©نا

ً
مرتبطة باألحداث الواقعية فال تصف زمانا

 فقد استخدم اإلنسان هذه افاهيم بدالالت متباينة لعمومها وقدرة العقل �
تقييدها بظروف الزمان وا©ن اتعلقة بمن يدر¯ها، وlا ظهرت اmاجة إ_ 
ا;عريفات اإلجرائية للمفاهيم وال� يستطيع ا%احث من خال�ا ربط افهوم 

  .)Å(بمفردات مستقاة من واقع اmال أو مفردات ا%حث

 وقد قسم ا%عض ا;عريفات باiظر إ_ افاهيم واصطلحات ال� جاءت
  :;صفها إ_

                                           

)Å( �:]' :/ ,2bE�+,−�=[ 

:  المفهوم
سوائل

 مشروبات
ساخنة

عصائر

يخناتماء

شوربات
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  : التعريف األساسي النظري

 أو 
ً
و� هذا ا;عريف يعطي ا%احث مع½ ال�مة ال� قد تكون مفهوما

 بكلمات أخرى من جنسها؛ أي إنه يعرف افهوم بمفاهيم، كما لو 
ً
مصطلحا

عرف الوزن بأنه ثقل األشياء، فالوزن �مة تدل � مفهوم و¯ذلك اwقل �مة تدل 
ما لو عرف الشخصية بأنها اlات من وجهة نظر احيطn، فÈهما � مفهوم، و¯

 بمفهوم آخر 
ً
مفاهيم، وبهذا فإن ا%احث K ا;عريفات األساسية يستبدل مفهوما

، وقد يعول ا%عض � ا;عريفات األساسية، ويعطيها أهمية 
ً
يظنه أكê وضوحا

oوا;نظ oة باعتبارها مفيدة للعلم من ناحية ا;أطoكب.  

  : التعريف اإلجرائي  

حيث يعرف هذا اiوع من ا;عريفات افاهيم واصطلحات بتحديد األنشطة 
 �واإلجراءات ال¸ورية لقياسها، فا;عريف اإلجرا´ يع� عن توصيف األنشطة ال
يقوم بها ا%احث K قياس متغo ما أو معا�ته، واتغo عبارة عن خاصة أو سمة 

ا�راسة يعمل من خال�ا � Ìويل افاهيم اiظرية واجردة  يضعها ا%احث قيد
إ_ مفاهيم إجرائية وعملية، ويتمكن من خال�ا من رصد افهوم أو سماته 

ضمن إطار Óموعة ب¥ية،  وللتعريف اإلجرا´ شÈن يظهر فيهما ) اتغoات(
ا;حصيل «سب ما تقتضيه ا�راسة، فهو إما تعريف مقاس كما لو عّرفنا 

 xاختبارات ا;حصيل، و�ما تعريف �ري K تعلمبا�رجات ال� �صل عليها ا
مثلما عّرف اسكي� ا;عزيز باإلثابة ال� تقدم لل©ئن ال� ;قوية السلوك اعزز، 

 بالسلوك اlي يراد تعزيزه �ى ال©ئن
ً
، )Å(كما K اmصول � معزز الطعام مق±نا

 من خاللوبناًء عليه فقد يعم
ً
بيان العناÊ :*د ا%احث إ_ تعريف افهوم إجرائيا

                                           

)Å( ��:]' :Ary.D. Jacsobs,L.C. &Razavieh.A,(1990). Introduction to Research in Education. 

Orlandom FL: Holt,Rinehart and Winston, (5th ed), 
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بيان أبعاد * ال� ¶معها افهوم وال� يمكن قياسها بالعمليات وباألنشطة، 
  .افهوم ال� يمكن قياسها بالعمليات وباألنشطة

وا;عريف اإلجرا´ يمّكن ا%احث من Yع معلومات وبيانات vددة حول 
به الغموض أو التشتت أو االضطراب اlي قد يسببه عموم فرضية «ثه، فيجن

افهوم اlي يدرسه، واالختالفات ال� وقع فيها من عّرفوا افهوم قبله، فا;عريف 
اإلجرا´ �دد للباحث القضايا اعرفية ال� ¶ب عليه أن ير¯ز جهوده للتعرف 

�راسة ولفرضيتها، عليها، ألن K س�ها وا;عرف عليها توضيح وفهم ش�ة ا
  .حيث يقيس به افاهيم العقلية واiظرية وال� تقع K حدود مناطق ا;قدير

وال بّد أن يمÝ ا%احث بn ا;عريف اإلجرا´ للمفهوم واlي قد يتطلب  
استقصاء ورصد أبعاد افهوم وخصائصه ال� يف±ق بها عن غoه من افاهيم، 

ابه وآثاره ونتا�ه Aا ال يقع K دائرة ا;عريف وبn تتبع تاريخ افهوم وأسب
اإلجرا´، كما ال يتطلب ا;عريف اإلجرا´ وصف ورصد افاهيم واألشياء 
ارتبطة بافهوم وال� ال تدخل K كنهه، وباختصار فإن ا;عريف اإلجرا´ يساعد 

وى ا%احث � خفض افاهيم العقلية واiظرية من مستوى ا;خيل أو است
، فلو فرضنا مش�ة «ثية )Å(اجرد، إ_ مستوى احسوس االحظ بأش©D امكنة

vورها السمات الشخصية واألكاديمية لألستاذ ا�ام· اؤثرة K مستوى 
ا;حصيل، فإن ا%احث K حاجة ألن �دد مفهوم السمات والسمات الشخصية 

راسة؛ õال يقع K «ر العموم أو واألكاديمية، قبل أن ي¥ع K معا�ة مش�ة ا�
 منها، وبا;اú فإن 

ً
يدرس مفاهيم وموضوHت متصلة بالسمات وليست جزءا

ا%احث K هذه اmال ال بّد أن �دد مفهوم السمة بصورة تمÝه عن سواه ثّم �دد 

                                           

)Å( ,��KcAB�� ��#��NI� j��;B� �a%� Y#�2^� M @AB�� U�� ,���' ,6�#�8K� o��p�T :`*K��� �KEb��_s ,
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مفهوم السمات الشخصية واألكاديمية K هيئتها ال� تع� عنها بشv àسوس، 
الصفة ا�سمية أو : األدب اiظري اختار ا%احث داللة السمة �ومن تعريفات 

العقلية أو االجتماعية أو اكتسبة وال� يتمÝ بها الفرد ويع� عن استعداد ثابت 
 من 

ً
 iوع من السلوك، وبا;اú فقد رصد ا%احث K مفهومه اإلجرا´ عددا

ً
نسبيا

ا�سمية واالجتماعية ورصدها � الصفات السلو¯ية ارتبطة باiاحية العقلية و
هيئة سلو¯يات وردود أفعال تع� عن 8 جانب من هذه ا�وانب، ولو فرضنا أن 
ا%احث K دراسته للسمات أدخل عناÊ من مفهوم اlات �ى األستاذ باعتباره 
سمة فهو K هذه اmال أدخل إ_ دراسته مفاهيم ليست من صلب مش�ة ا�راسة، 

أدخل K السمات بعض األسباب أو العوامل ال� تؤثر K حدوثها أو  ولو فرضنا أنه
  . تطورها فإنه سوف يقع K خطأ ا%عد عن اش�ة وضبابية افهوم

 the logic of modern(وضع بردYان مبدأ ا;عريف اإلجرا´ K كتابه 

science( مH ،Å�Ë	يقصد باإلجرائية أنه من الواجب تعريف : "، وقال فيه
، ومثل هذا ¡وري "صطلحات باستخدام إجراءات وخطوات يمكن قياسهاا

;جنب ا7لط K الفهم، فلو نظرنا إ_ قضية «ثية vورها أن دافع اإلóاز ارتفع 
يؤدي إ_ Ìصيل جيد، فال بّد أن يقع التساؤل حول داللة دافع اإلóاز ارتفع، ما 

�يد، وم� Âكم بأن ا;حصيل جيد، اlي نعنيه منه، و¯ذلك داللة ا;حصيل ا
فإن افاهيم مثل مرتفع وAتاز �ا معاٍن îتلفة بالنسبة لألشخاص اختلفn، أما 

 nإذا قلنا أن من �صل � درجة تزيد � مئ	Ø  از فسوفóمقياس دافعية اإل K
تزيد درجاته K االختبارات ا;حصيلية � ا�رجة اتوسطة، فإننا نكون قد 
حددنا اقصود بدافع اإلóاز ارتفع واقصود با;حصيل ا�يد، وبهذا تتبnّ أهمية 

الواقعية (ا;عريفات اإلجرائية K أنها تساعدنا � Ìديد اصادر اإلم�يقية 
للمفاهيم، وبذلك فÀ تقلل من الغموض وعدم الوضوح اlي يكتنف ) العملية



 

  

٥٩  

  .)Å(تعريف اصطلح ويصّعب عملية قياسه

  :واlي يتبA nّا سبق أن ا;عريف اإلجرا´ يمّكن ا%احث من

  .Ìديد داللة افهوم وتوحيدها ضمن ما يصلح �ا من معانٍ  -

  .إزالة الغموض اlي قد يكتنفها بسبب غموضها وجهل اiاس بدالالتها -

  .)Ë(إم©نية ضبط مش�ة ا�راسة بضبط داللة مفاهيمها -

ا;عريف اإلجرا´ فال بّد أن ينتبه ا%احث إ_  وقبل االنتهاء من رصد دالالت
، فالغرض منه إنما هو 

ً
أن ا;عريف اإلجرا´ vدود ا�اللة، وقد يكون معناه قاÊا

 للباحث أثناء ا�راسة ما اlي يقيسه،  
ً
Ìديد وضبط اصطلح؛ �صo واضحا

 للقارئ ما اتغo أو اش�ة ال� يتعامل معها ا%
ً
احث، ويعت� و�كون واضحا

 إذا استطاع ا%احث أن ¶مع من خالD بيانات �فية 
ً
ا;عريف اإلجرا´ مناسبا

 ما سيكون هذا االع±اف بكفاية 
ً
ومؤìات دالة � اتغo اlي يع� عنه، وÁ%ا

 برأي ا%احث أكê منه 
ً
ا;عريف اإلجرا´ لتاللة � ما يدرسه ا%احث متعلقا

 
ً
 متفقا

ً
  .ّ )Ñ(عليه حقيقة أو أمرا

 
ً
 فقد تبo pا سبق أن ثمة ثالثة طرق �حديد داللة اDفهوم إجرائيا

ً
  : وأخsا

Ìديد العناÊ ال� يشتمل عليها افهوم وYعها Ó Kموعة يتكفل : األو�
  ا%احث بدراستها كما K مفهوم السائل

                                           

)Å( ���:]':Christensen. L. B,(2004), Experimental Methodology, Boston: Allyn and 
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)Ñ( �:]' :Ary.D. Jacsobs,L.C. &Razavieh.A,(1990). Introduction to Research in Education. 

Orlandom FL: Holt,Rinehart and Winston, (5th ed), 



 ٦٠  

 كما Ì Kديده بقياس نتا�ه كما : اwانية
ً
Ì Kديد مفهوم Ìديد افهوم �ريبيا

  ا;عزيز بأنه اإلثابة اادية ال� تلحق السلوك ارغوب

 با�رجات كما K درجة ا;حصيل األكادي¤ ارتفع: اwاwة
ً
بÌ ) nديده كميا


� اختبار  �	-��و¯ما K درجة ا�افعية اتوسطة كما K ا�رجات ) ��-�
  .ا�افعية

  :الدراسات السابقة: )ـه

ال±بوية ال تدرج ا�راسات السابقة مع اقدمة أو îطط ا%حث K ا%حوث 
و ل ا�راسة ا;ا�ة لألدب اiظري أو�نما �صص �ا فصل مستقل من فصو

  .دمةاق

وتقتg ا�راسات السابقة � اؤلفات اmديثة ال� £ضع نهج ا%حث 
حكمة، واؤلفات ا%حوث اوومن ذلك الرسائل واألطروحات ا�امعية، : العل¤

  .والكتب اmديثة ال� £ضع نهج ا%حث العل¤

اء بنية تر¯يبية عطإ ويقدم ا%احث عرضه لتراسات السابقة من خالل
بيان ال±¯يب العام لتراسة ب وذلك تلخيصية ي�ر من خال�ا مش�ة ا�راسة،

مش�ة تلك ا�راسة ونتا�ها «يث  هبعرضبصورة موجزة، وذلك السابقة 
يكتشف القارئ أهمية ا�راسة اmا�ة وما يمكن أن تضيفه إ_ ا�راسة السابقة 

 من حيث وما تلت� معها فيه
ً
، ويعمد ا%احث إ_ ترتيب ا�راسات السابقة منطقيا

اتصا�ا وتقاطعها مع دراسته، فيبدأ من األهم إ_ األقل أهمية، وقد يذهب ا%عض 
إ_ ال±تيب وفق التسلسل الزم� من األحدث إ_ ما قبله، ثّم يصo ا%احث بعد 
نهاية عرض ا�راسات السابقة إ_ بيان أوجه االتفاق بv nاور دراسته وvاور 
ا�راسات السابقة، كما ال بد D من بيان ما يمكن أن تضيفه أو £تلف فيه 

  .ة السابقة أو تعديل أو تطويردراسته، وما يتوقع إóازه من Ìديث للمعرف



 

  

٦١  
  :منهجية الدراسة: )و

  :ويمكن للباحث عرضها ببيان 

حيث يبn منهجه ): منهج ا%حث( الطرق العامة استخدمة K ا�راسة  -
 
ً
 سواًء أكان استقرائيا

ً
 أم استنباطيا

ً
 أم أصو�ا

ً
 أم تار�يا

ً
  .، أم �ريبيا

 أم نوع األداة استخدمة K ا%حوث ايداني -
ً
ة سواًء أكانت استبانة أم مقياسا

 K منهجية ا�راسة
ً
 Hما

ً
، ويقوم ا%احث بوصفها وصفا

َ
  .اختبارا

  إيضاح الرموز واختgات K حال وجودها -

  أسلوب االقتباس وصياغة الفقرات  -

خطط ا%حث وهي�يته العامة - gتî.  

 وتتوسع ا�راسات ال±بوية K بيانها منهجية ا�راسة
ً
، من خالل إدراجها عنوانا

 بالطريقة واإلجراءات، يضمن فيه ا%احث العديد من العناÊ اع�ة عن 
ً
خاصا

  :انهجية ومنها

Å- مل¶ oتمع ا�راسة تعبÓا;عريف بمجتمع ا�راسة وخصائصه وحجمه، و
K nددة، كعدد العاملv ظةm K ساحات لظاهرة ما 8 افردات أو العناÊ أو ا

 K حقل أو ال�مات K امعات، أو عدد األشجار�ì¯ة أو عدد الطالب K ا
 .)v)Åتوى كتاب، وهكذا

Ë - ت، والعينة عبارة عن جزءHموÓ K وصف عملية اختيار العينة وتوزيع أفرادها
، )v)Ëدود من اجتمع يتم اختياره بطريقة معينة امثل لظاهرة ما من ظواهر اجتمع

وقد يتضمن وصف خصائص العينة والسمات الشائعة فيها Aا D عالقة بمش�ة 
                                           

)Å( �:]' :���_,��# %BE	 ,��X# ����� ,�n%\�n� j�h|^� d�E �2�B� ,dKD� ,+<.0�−.0+  
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كما ) ا7صائص الب¥ية(  ا�راسة، فقد يصف ا%احث ا7صائص ا�يمغرافية للعينة
K نسبة ا�نسn فيها، ونسبة زواج األقارب إذا �نت مش�ة ا�راسة تتعلق بموضوعه 

 .بات أو األمراض اiفسيةكما K مش�ة شيوع أنماط من االضطرا

Ñ-ات ا�راسةoتتكون ( تصميم ا�راسة وفيه �دد ا%احث متغ �العناÊ ال
فلو �نت اش�ة دور الزواج بn أفراد األÐ امتدة K : منها مش�ة ا%حث

فإن متغoات ا�راسة وعناÊ اش�ة ال� يدرسها ا%احث : شيوع العنف األÐي
ظاهرة العنف األÐي ورصد ظاهرة زواج األقارب، ثّم سوف تتمثل K رصد 

ا7لوص إ_ طبيعة العالقة ال� �مع بn الظاهرتn، فاتغo اlي يؤثر K اآلخر 
يس� باتغo استقل وهو هنا زواج األقارب مثًال،  واتغo اlي سيتأثر وجوده أو 

، )اثال أنه العنف األÐيقوته بغoه سوف يس� اتغo ا;ابع ويف±ض K هذا 
وبعد Ìديد اتغoات ومستوياتها �دد ا%احث طريقة Yع ا%يانات من العينة، 
 K يستخدمها، ويصف طريقته �ويصف األدوات أو اقاييس أو االختبارات ال
إعداد أداة «ثه وتطويرها، ومعايo الصدق واwبات، وعدد فقرات األداة واألجزاء 

 قد يصف ا%احث الطريقة ال� ال� تتألف 
ً
منها، وطريقة تفريغ ا%يانات، وأخoا

�طط الستخدامها K تنظيم ا%يانات وÌليلها، وقد يذكر االختبارات اإلحصائية 
  . )Å(استعملة ومستوى ا�اللة اطلوب

وهذه : وقد يدرج K بعض ا%حوث ال±بوية عنg عنوانه اف±اضات ا�راسة
 العبارة تمثل 

ً
 خاصا

ً
فكرة يف±ض ا%احث أنها صحيحة، ويب� � أساسها تصميما

لتراسة، وال تعّد االف±اضات مقبولة إال إذا توفرت بيانات موضوعية تدعمها من 
، كما لو اف±ض ا%احث K دراسته )Ë(األدب اiظري، أو معرفة منطقية أو �ريبية

ؤثرة K ا;حصيل األكادي¤ للسمات الشخصية واألكاديمية لألستاذ ا�ام· ا
                                           

)Å( �:]' :/ ,F��8��� Y2*E0,−1[> 
)Ë( �:]' :/ ,F��8��� Y2*E0�> 
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  .لطالبه، اف±ض انعدام أثر جنس اعلم K السمات اؤثرة Ì Kصيل الطالب مثالً 

معايo وv©ت تساعد ا%احث K ا�راسات ال±بوية � vاكمة : )a( تعقيب
  :عناÊ «ثه ونقد األدب وا�راسات السابقة

: ومناسبتها باإلجابة � بعض األسئلةيستطيع ا%احث vاكمة طرحه للمش�ة 
هل تّم ا;عبo عن اش�ة بوضوح؟، هل عالقة مش�ة ا%حث با�راسات  :منها

السابقة ال� أوردها ا%احث واضحة؟، هل مش�ة ا%حث واسعة بقدر يؤدي إ_ 
 
ً
ا7روج بنتائج � صعيد اعرفة vل ا�راسة؟، هل دراسة هذه اش�ة تفتح آفاقا

  )Å(ديدة للبحث واعرفة؟ج

وأما تقييم أسلوب ا�راسة و�جراءاتها فالواجب � ا%احث حn وصف منهج  
 غoه �لقارئ 

ً
 � ا�يئة ال� تمكن شخصا

ً
 واضحا

ً
دراسته و�جراءاتها أن يقدم وصفا

 من 
ً
مثًال من إHدة تنفيذ ا�راسة إذا تابع تلك ا7طوات، وال ينب÷ أن �ذف أيا

ات ال� قام بعملها ح� وصل إ_ اiتائج؛ ألن حذف تلك اإلجراءات يشكك اإلجراء
K اiتائج، فقد يكون ما حذفه ا%احث من إجراءات لم تكن سليمة وبذا تكون 
اiتائج كذلك، وال يتبn ذلك إال K حال الوصف ا;ام إلجراءات ا�راسة، وAا يساعد 

هل تّم وصف Óتمع ا�راسة، وهل :يسألا%احث عند تقييم األسلوب واإلجراءات أن 
استخدم ا%احث Óتمع ا�راسة �مًال أم اقتg � عينة منه، K حال اقتg ا%احث 
� عينة إلجراء ا%حث عليها فهل A ²ثلة جتمع ا�راسة، وهل تّم إعطاء 
 معلومات �فية عن ثبات وصدق أدوات ا�راسة، وهل K ا�راسة اختبار قبß، هل
قدم ا%احث بدراسة استطالعية واذا، وهل أدخل ا%احث تعديالت � الطريقة 
واش�ة نتيجة ما وصلت إ�ه ا�راسة االستطالعية، وهل األسا�ب استخدمة 
تصلح عا�ة مش�ة ا�راسة وهل اجتمع والعينة يصلحان ;عميم اiتائج وهل 

                                           

)Å(  ��K���' ,!&��� %BE ,"%E	 ,6�O�g�� #�2 ,6bE ,F*�Z�� @AB��= ,�,,,/ ,=1−=� 
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  )Å(األدوات استخدمة مناسبة لغرض ا�راسة؟

Ìقيق ذلك مالحظة أمور  ييم اiتائج وفحصها فمما يساعد �و� حال تق
هل استخدم ا%احث ا;حليالت اإلحصائية ال� تناسب دراسته، وهل تّم : أبرزها

: عرض اiتائج بشà مالئم؟، و� حال اiظر K مناقشة اiتائج فال بّد من مالحظة
iتائج مع هل تنسجم االستنتاجات وا;عميمات مع اiتائج، هل تنسجم أم £تلف ا

اiظريات ال� تنت¤ إ�ها اش�ة من األدب اiظري، هل ناقش ا%احث vددات 
ا�راسة، هل هناك عوامل خارجية يمكن أن تعزى إ�ها اiتائج، هل ناقش 

  ا%احث أوجه االتفاق وا;باين بn نتائج دراسته ونتائج ا�راسات السابقة؟

  :صورة صفحة اقدمة مع عناÊها): Ë( تعقيب

  :اDقدمة
 ................................................................................................  

  :وأسئلتها ا�راسة مش�ة
................................................................................................  

  :ا[راسة أهمية
..............................................................................................  

  :حدود ا�راسة
..............................................................................................  

  :ا[راسة مصطلحات
..............................................................................................  

  :السابقة ا�راسات

..............................................................................................  

  :ا�راسة منهجية

..............................................................................................  
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  مكمالت البحث: املبحث اخلامس

  :امللخص: أوالً

ن أهم مكونات ا%حث، وهو آخر ما يكتبه ا%احث K «ثه فهو اخáال ويعّد م
ش�ة ا�راسة و�جراءاتها وفصو�ا ومباحثها ونتا�ها.  

وأبرز ما يورده ا%احث K ملخص دراسته بيان إYاú للهدف العام من ا�راسة، 
ا�راسة وتوضيح للمنهجية العامة ال� جرى عليها ا%حث، ويلحق بها بيان Óتمع 

وأداتها، ثّم وصف اiتائج واالستنتاجات وا;وصيات ال� تؤول إ�ها ا�راسة، 
، حيث ال تقبل الصياغة )Å(ويعمد ا%احث إ_ صياغة ذلك �ه K صورة Yل خ�ية

  .اإلنشائية وا;عداد الرق¤ أو اmر� K تقديم ا%احث ملخص «ثه

ث فقرات K بنائها، حيث تتمثل وقد �تمع الخصات العلمية � ¡ورة ثال
الفقرة األو� من الخص K عرض مش�ة ا�راسة وأهدافها، فيم �áل ا%احث 
K الفقرة اwانية منه بيان منهجية ا�راسة و�جراءاتها وبيان Óتمع ا�راسة والعينة 

سة وأهم وvاور األداة K ا�راسات ايدانية، و�áل K الفقرة األخoة نتائج ا�را
ما توصلت إ�ه من خالصات معرفية ونتائج ميدانية، وما انت� إ�ه ا%احث من 

  .توصيات حول مش�ة ا�راسة

و�تمع صياغة الفقرات اwالث من فقرات الخص K ¡ورة الصياغة 
ا�7ية، ا%عيدة عن ا;عداد بصوره وأش©D اختلفة، عند عرض األهداف أو 

  . اiتائج أو Âوها من عناÊ الخص

وقد تبA nّا سبق أن ا%احث �áل و�تg �مل «ثه K الخص K فقراته 
K الفقرة األو� اقدمة من خالل عرضه ش�ة ا�راسة اwالث، حيث �áل 
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وأهدافها أو أسئلتها و² أهم عناÊ اقدمة، و�áل K الفقرة اwانية صلب 
ا%حث من خالل تلخيصه الطريقة واإلجراءات ال� تمت بها عملية ا%حث 

wالفقرة ا K لáت ا%حث وطريقة تعامله معها، و�Hة وتلخيصه ألهم موضوwا
ا7اتمة بتوضيحه أهم نتائج ا%حث وتوصياته وهذه عناÊ ا7اتمة، وبهذا يأ� 

 nّلخص صورة مصغرة ل©مل ا%حث ومع�ة عنه كما تب  .ا

  : اخلامتة: ثانياً

وتعد ا7اتمة من أجزاء ا%حث ال¸ورية، فإن ما يع� القارئ أو اتعلم من 
ا�راسة وخالصتها ال� تعّد vور ا7اتمة اّطالعه � ا%حث أن يتوصل إ_ نتيجة 

عن  ومضمونها الرئيس، وت�ز أهمية اiتائج ال� تقدمها ا7اتمة من كونها تعّ� 
 �اإلضافة العلمية ال� تنسب إ_ ا%احث، كما قد يصفها ا%عض بارآة العلمية ال

�ه تشّف عن مستوى ا%احث وفهمه موضوعه، و�نما تقاس قيمة ا%حث من نتا
  .ومستواها

وح� �قق ا%احث الغايات اطلوبة من ا7اتمة بنتا�ها فال بّد D من ا;حليل 
  .وال±¯Ý � اiقاط ذات األهمية والقيمة «يث تالمس فكر القارئ واهتمامه

و� اإلم©ن تصور العالقة بn أجزاء ا%حث من األهداف واباحث واiتائج 
úضمن ا;صور ا;ا :  
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  مجع املادة وصياغة البحث واإلحالة والتوثيق: املبحث السادس

  :مجع املعلومات وصياغتها : أوالً

 K ادةتتلخص اصادر اعرفية ال� يعتمد عليها ا%احث K عملية Yع ا
 لطبيعة ا%يانات ال� يقوم ا%احث � Yعها وال� تتمثل 

ً
نوعn من اصادر تبعا

K.:  

Å  .صاوال� يعمد ا%احث إ_ Yع بياناته منها K : در الوثائقية أو اiظرية ا
ا%حوث اiوعية ال� تعتمد � اعارف اiظرية كما K ا%حوث ال±بوية ا;ار�ية 
وÂوها، ويعتمد ا%احث K هذه اmالة � اعارف ال� انت� إ�ها السابقون �ب� 

تقراء والربط وا;حليل أو من خالل االستنباط، من خال�ا نتائج جديدة من االس
وقد تنقسم هذه إ_ مصادر أو�ة و² اصادر ال� سبقت إ_ طرح اعرفة 
وتقديمها «يث تشà انابع األصلية للêوة اعرفية، ومن ذلك مثًال اعاجم 

ق اللغوية واعاجم ا�غرافية و¯تب األعالم ال� ت±جم لشخصيات عgها، ويلح
، ومن 

ً
 معاÊا

ً
بها 8 مصدر سجل السبق K تقرير اعرفة وتقديمها ولو �ن حديثا

نتائج ا%حوث العلمية، وبراءات االخ±اع اسجلة والوثائق واصادر : أمثلتها
ا;ار�ية، والوثائق الرسمية اسجلة K اؤسسات وا�وائر الرسمية �حاكم، 

mو�ات، واطبوHت اإلحصائية �لكتب الصادرة وا;قارير السنوية وا�ورية �
عن دائرة اإلحصاءات العامة، وأية مصادر Ìمل معلومات تن¥ أول مرة، أو 

  .)Å(منقولة عن ا�هة اعنية بإنتاج تلك اعلومات

ªاwانوية  وشقها اwصادر اK تقرير اعرفة وعرضها سواًء  و² تلك ال� تتبعا
ومن أبرز باقتباسها من اصادر األو�ة أو با;وصل إ�ها بطرائق ا%حث اختلفة، 
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أمثلتها اوسوHت ودوائر اعرفة، ومنها مقاالت ا�وريات ال� تعتمد K معلوماتها 
   .)Å(� مصادر أخرى، ومنها الكتب اتخصصة K ميادين اعرفة اختلفة

Ë- صادر العمليةوال� تعتمد Y Kع بياناتها � استجابات ابحوثn �  :ا
حظة، االستبيان واقابلة واال: األداة اعدة الستقطاب اعلومة منهم، ومن ذلك

  .هذه ا�راسة � استيفائها وتفصيلها K فصل الحق وال� ستعمل

إتمام ا%حث K صورة جيدة  وأما صياغة ا%حث فمما قد يساعد ا%احث �
  :)Ë(وقالب عل¤ مناسب أخذه بالقواعد ا;ا�ة

Å- ع عليها مادة «ثه فيقرأهاY �أن يعود ا%احث إ_ ا%طاقات واألوراق ال
 إ_ تكوين صورة شاملة حول موضوعه، ألن 

ً
قراءة تمعن وÌليل، Aا سيؤدي الحقا

م هذه ا�زئية ضمن اإلطار صياغة أي جزئية من جزئيات ا%حث تب½ � فه
العام وضوعها اlي تنضوي Ìته، فليس K إم©ن ا%احث أو سواه أن يفهم فقرة 
أو جزئية من جزئيات ا%حث منفصلة عن اإلطار العام �ا أو عن موضوعها، ف§ 
فهم ا%احث �زئيات ا%حث ومر¯باته عون D � فهم ا�زئيات ا;ا�ة وحسن 

 بموضوعه يبدع K صياغة 8 جزئية ا;عبo عنها، ف
ً
حيث يكون ا%احث vيطا

  .من جزئياته

Ë- ادة العلمية قد ¶د ا%احث ¡ورة إلحداث تعديل � خطةبعد قراءة ا
 .«ثه، كأن �ذف بعض افردات أو يضم ما تشابه منها و�انس إ_ بعضه ا%عض

Ñ-اقدiع من معلومات موقف اY أن يقف ا%احث إزاء ما  ،gب فيغربلا
معلوماته �أخذ اللب ويدع القشور، و� هذه ارحلة قد يدع ا%احث بعض 

 .اعلومات ال� Yعها
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Ô- كمة، وال يبالغv ع من معلومات فيصوغها صياغةY عما oأن �سن ا;عب
K تفسoها فيحمل اiصوص ما ال Ìتمل من معان، �ثبت فرضية «ثه أو �حقق 

 من 
ً
 .أهدافهشيئا

Ø - نقولةال� تبلغ الصفحة وتزيد،  اطولةأن ال يستشهد ا%احث باiصوص ا
فاiصوص الطويلة صدوع K بناء ا%حث تفقده ا;ماسك، وتشكك K قدرات 

 .ا%احث

، بل -�
ً
إذا زاد اiص انقول � ثالثة أسطر فال ينب÷ للباحث أن ينقله نصا

 وبتgف
ً
 .يع� عن اع½ îتgا

أال يكرر اعلومات والفقرات اتشابهة K فصول «ثه، ألن ا;كرار ضعف -	
 .K بنية ا%حث وتماسكه كما إنه ينبئ عن عجز K مقدرة ا%احث


إذا تعرض ا%احث لطرح آراء ووجهات îتلفة K قضية ما، فال بّد D من -
 .مناقشة ا7الف وتوجيهه وبيان الوجهة ال� يؤيدها

%احث K صياغة فكرة فال ينب÷ D أن ينتقل إ_ غoها ح� يفرغ إذا ìع ا-�
نب÷ أن يع� عن 8 فكرة وما يتصل بها من معاٍن K فقرة واحدة ، فإذا يمنها، كما 

 .ما انتقل إ_ فكرة غoها ìع K فقرة جديدة

Å�- ابية، وأن يتجنب ذكرiأن يتجنب ا%احث ذكر ال�مات القادحة أو ا
K قداألسماءiموضع ا . 

ÅÅ- رجوأال يضع اعلومة K غo اوقع األمثل اlي Ìقق فيه الفائدة والغرض ا
وقعها تشويه %نية مK غo  ةمنها، فإذا ما فعل ا%احث ذلك فإن K إدراج اعلوم

 .ا%حث وتر¯يبه وصورته اع�ة عن غرض ا�راسة

ÅË-علومات وفقرات ا%حث بتسلسل منط� وتالحم موضوý، «يث ترتيب ا
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 .يعطي الصورة اث� اع�ة عن الفكرة أو القضية ا%حثية

  :االقتباس واإلحالة والتوثيق: ثانياً

   :ثالث أش©لالقتباس اiص و�دراجه K ا%حوث العلمية 

االقتباس اmر� ا;ام، وفيه يعمد ا%احث إ_ نقل اعلومة أو اعرفة : أو�ا
اlي حصلها منه دون Ìوير فيها أو تعديل أو اختصار، و� هذه  بنصها من اصدر

ويضع K "....." اmالة فال بّد للباحث من أن يدرج اعلومة ضمن قوæ تنصيص
، ثّم يدرج K حاشية الصفحة بيانات Å"....." :نهايته رقم إحالة ;وثيقها K اmاشية

ن توثيق ارجع واiقل منه، أو يدرج ارجع اlي اقتبس منه �ملة K ارة األو� م
 
ً
  .بيانات ارجع îتgة إذا �ن قد نقل منه ووثقه سابقا

وهذا الشà من : االقتباس اmر� غo ا;ام: والشà اwاª من أش©ل االقتباس
فا%احث K الصورة األو� يقتبس اiص و�áل : أش©ل االقتباس D صورتان
، بعض Yله أو �ماته لالست

ً
غناء عنها، أي إن ا%احث يقتبس اiص îتgا

ويضعه بn أقواس %دايته ونهايته، ويدرج م©ن ال�مات ال� اختgها من اiص 
، ثّم يضع K نهاية االقتباس أقواس ا;نصيص ورقم اإلحالة، ويكتب ...ثالث نقاط

ارجع اlي باختصار، يليها بيانات : بإزاء رقم إحالة اiص K حاشية الصفحة �مة
نقل منه اiص اختg، والصورة اwانية من صور االقتباس اmر� غo ا;ام أن 
يقتبس ا%احث اiص و�ور أو يغo أو يعدل K بعض تراكيبه أو �ماته، بينما 
يب� Óمل اiص اقتبس بلغة اؤلف اlي نقل عنه، و� هذه اmال يضع ا%احث 

K نهايتها رقم اإلحالة ا7اصة باiص، ثّم يكتب  اiص بn قوæ تنصيص ويضع
بتgف، يليها بيانات : بإزاء حاشية اiص عند رقم إحا;ه K هامش الصفحة

  .ارجع اlي نقل منه اiص اlي تgف فيه

اقتباس الفكرة أو اع½، و� هذه اmالة : واwالث من أش©ل االقتباس
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 علي
ّ

ه بعض اiصوص ؤلف سبقه، ويدرج يستخلص ا%احث فكرة أو مع½ دل
هذه الفكرة K «ثه بال أقواس تنصيص، بل يصوغها بعباراته ولغته، ثّم يدرج �ا 

تليها بيانات ارجع اlي أفاد : أنظر: رقم إحالة يضع بإزائه K اmاشية �مة
  .ا%احث فكرته عنه

  :راتهافيما يß صفحة من كتاب وأش©ل االقتباس وا;وثيق K فق: مثال

وقد وردت لإلعالم تعريفات كثsة تدرجت من ا[اللة اللغوية اDعuة عن «
zفهوم إDأخرى، �نقل ا zأو ا~بأ من جهة إ u:تزويد ا~اس باألخبار ": �ل ا

الصحيحة واDعلومات السليمة وا�قائق ا/ابتة، وال8 تساعدهم @ تكوين رأي 
 �م صائب 3 واقعة من الوقائع 

ً
ومش^ة من اDش�ت، Rيث يعu هذا الرأي تعبsا

 عن عقلية ا�ماهs وا�اهاتهم وميو2م
ً
، وبذا يتجاوز ا�عريف إa( z(""موضوعيا

معً� يتناسب مع وظيفة اإلعالم ا�ديثة واDتمثلة 3 ا�عبs عن ميول ا~اس 
تب� قضية من ": ،  ثّم ينتقل تعريف اإلعالم إz اعتباره );(وا�اهاتهم وقيمهم

 أو 
ً
القضايا وطرحها من خالل قنا�ت معينة بقصد إيصا2ا إz اDتل� مستمعا

 pعنه بأنه ن� ا�قائق واألخبار واألف�ر واآلراء ب uّكما يع ،
ً
 أو قارئا

ً
مشاهدا

ا�ماهs، وال8 يتّم ا�عبs عنها بطريقة مباZة أو غs مباZة 3 إطار موضو� 
وى، ومن خالل أدوات ووسائل �ايدة، بهدف إتاحة الفرصة لإلنسان بعيد عن ا2

 @ تكوين فكره 
ً
للوقوف @ األخبار وا�قائق واألف�ر واآلراء ¡كون قادرا

، وزاد ا�عض ا:اص وا£ي يمكنه من ا¢اذ اDوقف
ً
بوسائل  ا£ي يراه مالئما

  . )c("ات واDعارضالصحافة واإلذاعة والسينما واDحا¦ات وا~دو: اإلعالم
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تبليغ ": ولإلعالم اإلسال¨ قضاياه اDتعلقة بموضوعه و£ا يعu عنه بأنه
ا�ماهR sقائق ا[ين اإلسال¨ ونقل األخبار والوقائع واDعلومات بصورة 
صحيحة ومنضبطة عu وسائل ªصوصة داخل األمة اإلسالمية وخارجها بقصد 

sاإلقناع وا�أث")a(آخرون ع uتزويد ا~اس باألخبار ":ن اإلعالم اإلسال¨ بأنه، وع
الصادقة واآلراء السديدة 3 ش ف� ¬يل 3 ضوء اإلسالم، بهدف تعميق اإلسالم 

: ، كما عّرف اإلعالم اإلسال¨ باعتباره);(3 قلوب اDسلمp ون�ه 3 غsهم
لح توصيل ل^مة مسموعة أو مقروءة أو منظورة صادقة أمينة ال تعكس مصا"

ذاتية، @ ¬هور معp، مع العمل @ إقناعه بها Dا فيه مصلحته 3 ا[نيا واآلخرة، 
 3 ذلك من رؤية قرآنية إسالمية، ذلك باستخدام الوسائل االتصا¡ة 

ً
انطالقا

، ومن تعريفاته ما وصفه )c("اDتاحة 3 إطار االل³ام بأخالقيات اإلسالم ومبادئه
تش ¬يع أنشطة اإلعالم 3 اDجتمع اإلسال¨، وتؤدي  عملية االتصال ال8: بأنه

 µستوى الوط� وا[وDوظائفه اإلخبارية واإلرشادية وا�وجيهية وال·و¶ية @ ا
والعال�، وتل³م باإلسالم 3 أهدافها ووسائلها و¸ ما يصدر عنها من رسائل 

  .»)d(ومواد إعالمية وثقافية وترو¶ية
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وعملية ا;وثيق تع� عن إحالة ا%احث القارئ إ_ مصدر اعلومة وأصلها 
اlي أفادها ا%احث منه، كما يع� ا;وثيق عن عملية إسناد اعلومة أو اعرفة 
من غoه إ_  اصدر اlي أخذها عنه وهو ¡ورة للعملية 
ا%حثية؛ ألنه يع� عن مدى أمانة ا%احث وصدقه وموضوعيته، كما إن K ترك 
اإلحالة واإلسناد إيهام بالسبق أو ادHء علم الغo ونسبته إ_ اlات وlلك خطورته 

  .تاهم اهللا من علما فيه من Ðقة علمية %نات أف©ر الغo وجهودهم وما آ

وللتوثيق K ا%حوث العلمية مناهج عديدة منها القديمة واmديثة، ومن اناهج 
اعت�ة للتوثيق واإلحالة منهجية ا;وثيق K اmاشية أو K هوامش الصفحات، و� 
هذه اmال فا%احث إما أن يوثق اعلومة فيذكر ارجع اlي أخذ عنه ألول مرة، 
 nقل منه، والفرق بiرات ;كرار ا من ا

ً
ارجع الواحد عددا

� ال� يوثق فيها بيانات ارجع K اmاشية فإنه 
ينقلها �ملة ويدرجها K ا�امش، وأما ارات ا;ا�ة من اiقل عن اصدر نفسه 

يذكر اسم اؤلف، وعنوان الكتاب أو فإن ا%احث �تg ا%يانات بذكره أبرزها ف
ا%حث يليهما رقم الصفحة ال� وردت فيها اعلومة ال� نقلها، وفيما يß بيان 

يقتبس ا%احث الفكرة ويصوغها بلغته ويوثقها 
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وعملية ا;وثيق تع� عن إحالة ا%احث القارئ إ_ مصدر اعلومة وأصلها 
اlي أفادها ا%احث منه، كما يع� ا;وثيق عن عملية إسناد اعلومة أو اعرفة 

من غoه إ_  اصدر اlي أخذها عنه وهو ¡ورة للعملية  ال� أفادها ا%احث
ا%حثية؛ ألنه يع� عن مدى أمانة ا%احث وصدقه وموضوعيته، كما إن K ترك 
اإلحالة واإلسناد إيهام بالسبق أو ادHء علم الغo ونسبته إ_ اlات وlلك خطورته 

ا فيه من Ðقة علمية %نات أف©ر الغo وجهودهم وما آ

وللتوثيق K ا%حوث العلمية مناهج عديدة منها القديمة واmديثة، ومن اناهج 
اعت�ة للتوثيق واإلحالة منهجية ا;وثيق K اmاشية أو K هوامش الصفحات، و� 
هذه اmال فا%احث إما أن يوثق اعلومة فيذكر ارجع اlي أخذ عنه ألول مرة، 

 من ارات ;كرار اiقل منه، والفرق بn  و�ما أن يوثق
ً
ارجع الواحد عددا

اmا;n أن ا%احث K ارة األو� ال� يوثق فيها بيانات ارجع K اmاشية فإنه 
ينقلها �ملة ويدرجها K ا�امش، وأما ارات ا;ا�ة من اiقل عن اصدر نفسه 

فإن ا%احث �تg ا%يانات بذكره أبرزها ف
ا%حث يليهما رقم الصفحة ال� وردت فيها اعلومة ال� نقلها، وفيما يß بيان 

يقتبس ا%احث الفكرة ويصوغها بلغته ويوثقها : اقتباس باع½ أو الفكرة
 بكلمة أنظر K بداية 



 

  

٧٥  

نهجية ا;وثيق K اmاشية حال االقتباس من ارجع K ارة األو� ال� يقتبس 
  :فيها ا%احث منه ويوثق بياناته

توثيـــــــــــــــق 
  الكتاب

االســــــــــــــــم 
األخيــــــــــر 
أو اســـــــــــم 

  الشهرة

االســــــــــم 
األول 
  والثاني

عنـــــــــــــوان 
ــــــــــاب  الكت

  كامالً 

المتــــــــــرجم 
أو 

المحقــــــــــق 
أو 

المحـــــــــرر 
فـــي حـــال 

  وجوده

  
مكان 
  النشر

  
الناشـــــــــــر، 

دار 
  النشر

  
  رقم الطبعة

  
ســـــــــــــــــــــــنة 

  النشر

  
رقـــــــــــــــــــــــــم 
الصـــفحة 
التــي ورد 
فيهــــــــــــــــــــــا 
الــــــــــــنص 
  المقتبس

  

تخـــــــــــــريج 
  الحديث

االســــــــــــــــم 
األخيــــــــــر 
أو اســـــــــــم 
الشـــــــــــــهرة 
لصـــاحب 
كتـــــــــــــــــاب 

  السنة 

االســــــــــم 
األول 

أو 
  الثاني

عنـــــــــــــوان 
ــــــــــاب  الكت
  المصدر

  
مكـــــــــــــــــــان 

  النشر

  
  الناشر

  
رقــــــــــــــــــــــــــــــم 

  الطبعة

  
  سنة النشر

ـــــــــــاب  الكت
" الحـــديثي

كتـــــــــــــــــاب 
الصـــــــــالة 
او كتــــاب 
الـــــــــــــدعاء 

  مثالً 

عنـــــــــــــوان 
: البـــــــــــاب

بـــــــــــــــــــــاب 
شـــــــــــروط 
الصـــــــالة 

  مثالً 

رقـــــــــــــــــــــــــم 
الحــــــديث 
ورقــــــــــــــــــــم 
الصـــفحة 
والجـــــــــــزء 
فــي حــال 

  األجزاء

البحــــــــــــث 
العلمــــــــــي 
  في مجلة

اســــــــــــــــــــــــم 
الشـــــــــــــهرة 

أو 
األخيــــــــــر 
  للباحث 

االســــــــــم 
األول 

والثــــــاني 
  للباحث

  
عنـــــــــــــوان 

  البحث

  
اســـــــــــــــــــــــــم 

  المجلة

  
مكـــــــــــــان 

  النشر

  
رقــــــــــــــــــــــــــــــم 

  المجلد

  
  رقم العدد

  
  السنة

  
رقـــــــــــــــــــــــــم 
  الصفحة

  

البحــــــــــــث 
العلمــــــــــي 
فــــــــــــــــــــــــــي 

  مؤتمر

االســــــــــــــــم 
األخيــــــــــر 
أو اســـــــــــم 
الشـــــــــــــهرة 

  للباحث

االســــــــــم 
األول 
  والثاني

عنـــــــــــــوان 
  المؤتمر

مكـــــــــــــــــــان 
  االتعقاد

الجهـــــــــــة 
القائمـــــــــة 
علــــــــــــــــى 
  المؤتمر

الفتـــــــــــــــــــــــرة 
الزمنيــة او 
تـــــــــــــــــــــاريخ 
 انعقـــــــــــــــــــاد

  المؤتمر

  
  رقم الصفحة

      

الرســــــــــالة 
  " العلمية

االســــــــــــــــم 
األخيــــــــــر  

  الشهرة

االســــــــــم 
األول 

أو 
  الثاني

عنـــــــــــــوان 
  الرسالة

: نوعهـــــــــــــا
ماجســـتير 
الـــــــــــــــــــــــــــــو 

  دكتوراه

  
الكليـــــــــــــة 

  والقسم

  
  الجامعة

  
مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

  "البلد"الجامعة

  
  السنة

  
  الصفحة

  

التوثيــــــــــق 
مـــــــــــــــــــــــــن 
  االنترنت

االســــــــــــــــم 
األخيــــــــــر 

او 
  الشهرة

االســــــــــم 
األول 

والثــــــاني 
لكاتــــــــب 

  المقال

  
عنـــــــــــــوان 

  المقال

علــــــــــــــــــــــى 
شـــــــــــــــــــبكة 
  االنترنت

تــــــــــــــاريخ 
دخـــــــــــول 

  الموقع

اســـــــــــــــــــــــــــم 
الموقــــــع و 
رمـــــــــــــــــــــــــزه 
  بالتفصيل

         



 ٧٦  

كما K إم©ن ا%احث االستعانة باراجع ارشدة واتخصصة K باب منهجية 
ا;وثيق واإلحاالت، ومن أبرزها K ميدان العلوم ال¥عية د�ل كتابة ا%حوث 

� إعداده ثلة من اختصK n ا�راسات ال¥عية وا%حث  العلمية واlي قام
  .)Å(العل¤
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  املبحث السابع

وواقع البحث العلمي يف اتمعات  تاريخ البحث العلمي عند علماء املسلمني 

  املسلمة ويف العلوم الشرعية

  )Å("قراءة 3 كتاب مناهج العلماء اDسلمp 3 ا�حث العل�: " اDطلب األول

  :تاريخ الكتابة ومكانة التدوين والتأليف عند املسلمني: أوالً     

ويتضمن وصف الكتاب mالة ا;أ�ف ال� شهدتها اmضارة اإلسالمية وفق 
الصورة ال� رصدها مؤلف الكتاب، حيث قسم بيانها وفق عناوين الفقرات 

  : ا;ا�ة

صف فيه روزنتال تمÝّ م©نة ا;دوين واmفظ K ا;أ�ف وا%حث العل¤، و* 
اmضارة اإلسالمية بتقديرها الرواية واmفظ، حيث أوردت كتبهم العديد من 
 � االح±ام الشديد اlي يكنه اسلم للعلم احفوظ 

ّ
الروايات ال� تدل

وmافظيه، ولكن اmضارة اإلسالمية كغoها من اmضارات الراقية �نت تقوم � 
ثبت ا%حث العل¤ أن بعض الشعر ا�اهß وصل  إ_ العرب ال�مة اكتوبة، فقد أ

عن طريق الكتابة، كما نّوه بعض العلماء واألدباء إ_ أهمية ا;دوين وعدم 
االكتفاء باmفظ كما فعل ا�احظ K كتاب اmيوان، ومن اؤلفn اlين اشتهروا 

تاب اmاوي، با�مع عن طريق ا�زازات حنK n كتاب اسائل، والرازي K ك
ولم يستنكف اؤلفون اسلمون عن ذكر ا�زازات ال� . " واwعالK x فقه اللغة

�نوا يدونون عليها االحظات ال� �نت تل� عليهم K ا�رس أو ينسخون فيها 
اقتبسات عن الكتب ال� �نوا يقرؤونها وال� �نت تصبح فيما بعد اادة األو�ة 
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 " )K")Å تأ�فهم
ً
وخالصة القول �ن اؤرخون اسلمون كما �ن علماء ا�ين أيضا

 oاكرة شأن كبlتعتمد � ا �يعتمدون � الوثائق ادونة ولم يكن للمعارف ال
  .)K")Ë تأ�فهم

وفّصل روزنتال K هذا ا%اب القول K بيان أبرز كتابn : الكتب آلة العلم*
اعيد : كتاب: %حث العل¤ عند اسلمn، وهمايراهما مؤصلn لقواعد الكتابة وا

K أدب افيد واستفيد للعلموي، و¯تاب تذكرة السامع وات�م K أدب العالم 
�ا قضية أسا�ب الرواية للعلم وطرائقها وìوطها، وأورد H كيف nّتعلم، ثّم بوا

 � ما ذهب إ�ه، وقد ظ
ً
 من مسائل كتاب العلموي شاهدا

ً
هر من تتبع عددا

 بقواعد ا%حث العل¤ والصياغة 
ً
اسائل ال� أوردها روزنتال أن أظهرها اتصاال

  : اسائل ا;ا�ة

K أدب ا;عامل مع كتب الغo، وعدم جواز ا;gف أو ا;غيo : اسألة اwاwة-
فيها أو ا;صحيح دون إذن صاحبها، فيما عدا القرآن إن اع±ى نص من نصوصه 

mن أو خطأ، فإنه يصلحه دون إذن، فقد أجاز العلموي تصحيح م!  Ìريف أو
اخطوطة إذا �نت أصول ا�ين تقت" هذا اإلصالح، وذهب روزنتال إ_ 

Dالعصور : ا;عريض � قول العلموي بقو K ابتة أن نص القرآنwومن األمور ا
ف فيما و¯ذا من األدب أن �سن ا;g!! اإلسالمية تعرض %عض ا;صحيح؟؟

استعاره، فال يشوهه وال يعoه غoه، وال ينسخ منه بغo إذن صاحبه، وغoها من 
  .آداب ا;عامل مع الكتب

اسألة الرابعة وجاءت K أدب ا;عامل مع الكتاب حال نسخه ، سيما الكتب  -
ال¥عية، وبيّنت اآلداب ال� يراعيها اiاسخ، من حيث طهارته K اwوب وا©ن 
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ق، وا%دء بالبسملة والصالة � اxi ص� اهللا عليه وسلم، وعزو القول إ_ والور
قائله، وال±تيب بn األجزاء والكتب، وا7تم باmمد هللا، وتمجيد اهللا عند ذكر 
اسمه، والصالة � رسول اهللا عند ذكره دون اختصارها أو الل من تكرارها، 

  .وال±ã عن الصحابة وال±حم � العلماء

-  K سينه بال مبالغةÌتصحيح ا7ط واختيار حجمه و K سألة ا7امسةا
  .اiظر إ�ه

كعبد اهللا وعبد : اسألة السادسة K أدب كتابة االسم اضاف السم اهللا -
  .الر�ن وعدم الفصل بn اضاف واضاف إ�ه بتفكيكهما K سطرين

ضبوط صحيح، وضبط اشà اسألة السابعة، K مقابلة انسوخ بأصل م -
ونقط اهمل إن ظهرت اmاجة، وضبط التبس من األسماء، ويكتب عند االسم 

  .صغoة أو هكذا كما K اسألة اwامنة) صح(اlي صححه باقابلة �مة 

اسألة اwامنة، وموضوعها آداب اiقل واقابلة وا;حقيق، وبعض رموز  -
  .له كذا «سب ما يرى اiاسخاقابلة مثل صّح و¯ذا أو لع

اسألة ا;اسعة K أحوال تغيo ما وقع K الكتاب من زيادة أو غلط أو سهو أو  -
إما بالكشط أو احو أو ال¸ب : تكرار، ويتم تصحيحه بإحدى طرائق ثالث

  .عليه، بإشارة �ألقواس K أوD وآخره

اسألة العاìة K قواعد الكتابة واالختصار، كما K اختصار اصطلحات  -
 n8 �م nاسخ أن يفصل بiمل، ومن ذلك أن � ا�واألسماء وقواعد ترتيب ا
 K اأو حديثn بدائرة، أو قلم غليظ وال يصل الكتابة �ها � طريقة واحدة، 

 من  ذلك من االشتباه وع¨ استخراج اقصود من
ً
اiص، ومن فعل شيئا

االختصارات أو ترتيب ا�مل فإنه يبn اصطالحه اlي اختاره K ديباجة الكتاب 



 ٨٠  

  )Å(أو مقدمته، وال بأس بكتابة األبواب وال±اجم والفصول وÂو ذلك باmمرة

وصف فيه روزنتال مش�ة نقص الكتب واmاجة : ا;فتيش عن اخطوطات*   
فن الطباعة، وذكر أّن Aا زاد K صعوبة اmصول � إ�ها خاصة قبل اكتشاف 

 gع nروب والف!، و%ما طال الزمن الفاصل بmة اê¯الكتب تقلبات الزمن و
 ما �ن العالم يضطر إ_ ا;صنيف 

ً
اؤلف وزمن مصادره زادت اشقة، و¯ثoا

ت أخرى والكتابة دون الرجوع إ_ الكتب اصادر ال� يقتضيها ا%حث، و� حاال
�نت كتب العلماء تصّدر بقائمة فيها عدد كبo من الكتب ال� تع½ باوضوع 
اlي يعا�ه العالم، بينما �ن بعض اصنفn يقتg � ذكر من سبقه من العلماء 

  .)Ë(اlين صنفوا K اوضوع

 اعلومات والفوائد اإلضافية ال� يقع عليها العالم اiاظر K اخطوطات،*  
فقد �نت اخطوطة مفيدة للناظر فيها سواء K متنها أو K اقدمة أو K تواقيع 
اصنفK n آخر الكتاب أو K اإلجازة، Aا يساعده � فهم اiص ومعرفة ا%يئة 
 K حقق أو ا%احثوالف±ة ا;ار�ية ال� كتبت فيها اخطوطة، حيث يستطيع ا

لفوائد ال� ¶دها � الغالف ا�اخß، و¯ذا ا;اريخ أن يوظف الحوظات وا
تواريخ اخطوطات ال� ¶دها K اقدمة أو � الغالف، K ا;حقق من زمن 
 �اخطوطة ومن العg اlي Hش فيه العلماء اتصلn معها، ومن األمور ال

عبارات يفيدها العلماء عند Ìقيق قضية تار�ية، االستعانة باخطوطة باiظر K ال
ا;قليدية ال� تß اسم اؤلف أو العلماء اذكورين فيها، كقول اiاسخ بعد االسم 

  .)Ñ(ير�ه اهللا، أو حفظه اهللا وأمده بالقوة
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�نت ا�قة واألمانة K النسخ K عg اخطوطات من ال¥وط األساسية * 
� 

ً
اiاسخ اح±امها  الواجب توافرها K اiاسخ، وقد اش±ط علماء اسلمn آدابا

اmكم باح±ام رواية : عند تصحيح اiص أو مقابلة نسخ اخطوطة، من ذلك
اخطوط وعدم ا;غيo فيها إال للحاجة ااسة الستقامة اع½، وقد رأى ا�احظ 
¡ورة اإلبقاء � اiص األصß، ومن ذلك اش±اطهم ا�قة واألمانة K النسخ 

ه K اوضوع اlي ينسخه، كما حرص اسلمون � و¡ورة إام اiاسخ وعلم
 %يان األو� إ_ ما 

ً
Ìصيل أوثق النسخ الستنساخها، وقد وضعوا lلك تدر¶ا

دونها من النسخ، فقد �نت أعظم النسخ قيمة تلك ال� كتبها اصنف نفسه 
، وعليها توقيعه، وقد كêت اخطوطات ال� وصلت إ�نا Ìمل توقيعات مصنفيها

 K ßخطوطات، وتAا يدل � عناية العالم اسلم وتقديره قيمة العلم اوروث K ا
  . )Å(ا�رجة اwانية النسخة ال� نسخها أحد طالب اصنف

قرر روزنتال أن الطريقة ): اعارضة ( نسخ اخطوطات واقابلة بn النسخ* 
بمعارضتها ومقابلة نصها الوحيدة واألسلم للتثبت من صحة نص اخطوطة �نت 

بنص îطوطة أو îطوطات أخرى من نوعها مقابلة دقيقة، وقد رجح أن هذه 
:" الطريقة العلمية السليمة بدت تباشoها مع بداية عg ال±Yة، يقول روزنتال

وهذه الطريقة العلمية السليمة بدت تباشoها عند مستهل اmضارة اإلسالمية، 
ن لغات غربية إ_ العربية K القرن ا;اسع، وعندما عندما بدأ عg ال±Yة م

تكلم حنn عن أسلوبه K مقابلة îطوطة مع أخرى للتثبت من صحة ا!، إنما 
تكلم عن حقل خاص هو حقل ال±Yة من لغة إ_ أخرى، وال شك أن استوى 

، وال العل¤ اlي �ن يعمل عليه لم يصل إ�ه اشتغلون باألدب العر� فيما بعد
فاقوه من حيث ا�ودة واألمانة، غo أن اشتغلn بالعلوم ا�ينية اإلسالمية �نوا 
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، وهذا معروف 
ً
 جوهريا

ً
يعت�ون مقابلة النسخ اخطوطة بعضها ببعض ìطا

عندهم يعود إ_ زمن اxi ص� اهللا عليه وسلم، إذ يقال أن اxi ص� اهللا عليه 
أو مرتK n آخر س� حياته السور ال� أنزلت عليه وسلم �ن يعارض مرة K السنة 

، كما �ن يأمر بها كتبة الو×،  غo أن )Å(بأم الكتاب مع ج�يل عليه السالم
االنتفاع بهذه الطريقة تراجع مع الزمن، نتيجة اتباع طريقة العرض � الشيخ، 

iلس العلم من األمور اÓ K ا وقد �نت قراءة نسخة الطالب � شيخهA ،افعة
يقلل من أخطاء اإلمالء ويصحح اiص وفق مالحظات الشيخ، ويصف روزنتال 
هذه الطريقة بأنها �نت تفتح ا%اب �ميع اإلصالحات وا;عديالت االعتباطية 

 .  )Ë(ال� �ن يمليها الشيخ حسب أهوائه

أ بnّ روزنتال أن أبرز صور ا7ط: أخطاء اخطوطات واالختالف K القراءات*
ال� وقعت K اخطوطات �ن سببها ال±Yة، كما بnّ عناية اسلمn بال±Yة 
 K ص أو الوقوعiل فرصة تضييع ا

ّ
 خاصة للم±جم؛ مّما يقل

ً
واش±اطهم ìوطا

: ا7طأ، كما تناول علماء اسلمn األسلوبn األساسيn لل±Yة با%حث ا�ّدي
� اخطوطات العربية اختلفت قراءة اخطوطة ال±Yة اmرفية، وترYة اع½، و

 ألسباب
ً
منها مثًال ا;عديالت ال� �ن ¶ريها اصنف K حياته K نسخة من : تبعا

النسخ، ومن ذلك ترك بعض اؤلفn فراÁت بيضاء إما iقص معلومة عند 
، أو �فسح اجال للقادم �تمم ما فات

ً
السابق،  اصنف، أو لغاية االستيفاء الحقا

 موت اؤلف قبل أن يتم تصنيفه، وقد يكون سببها اإلصالحات 
ً
ومن ذلك أيضا

  . )Ñ(ال� ¶ريها النساخ اlين ينسخون الكتاب أو العلماء اlين يقرؤونه

وقد بدا هذا اiقد من : اiقد اmدæ وآداب تصحيح الÈم واح±ام الرواية* 
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ون حواÏ صفحات النسخ ال� يملكونها Hدة علماء اسلمn اlين �نوا يسوّد
باإلصالحات، و�ن العلماء متفاوتK n نظرتهم إ_ هذه اإلصالحات، فمنهم من 
اكتÒ jمع القراءات اختلفة للمخطوط، ومنهم من �ن يشعر أن من واجب 
العالم اختيار أحسن القراءات و�يثارها � غoها، واiقد اmدæ يدل � اiقد 

� تصحيح بعض النسخ واستدراك ما يراه اiاسخ خطأ K النسخة، وقد  القائم
 nع½ وبأشار روزنتال إ_ أّن علماء اسلمn فرقوا بn تصحيح وÌسn ا

ولكن بصورة Hمة :" تصحيح اiص أو ال�مات والعبارات، وAا قاK D ذلك
nنوا حذرين حريص� nسلم� أن ال يمس نص  نستطيع أن نقول أن العلماء ا

 أن K اإلقدام � 
ً
النسخة ا7طية بإصالح أو تعديل، فإنهم �نوا يدر¯ون جيدا

وقال K " كثo من ازالق ال� ال يمكن تفاديها - اiقد اmدæ - عمل كهذا
إن هذا اiوع من اiقد اmدæ اlي أثاره ا7وارزñ والصاé لم :" موضع آخر

إنهما ال ...، اlي يع½ بإصالح �مة بكلمة أخرىيكن اiقد اللغوي الgف
يعنيان بقضية استنباط اiص األصيل كما وضعه اؤلف، بل بتحسn اع½ اlي 
قصده، فإن ا;ميÝ بn أحسن نص وبn اiص األصيل أمر لم �اوD علماء 

صنفn ، ثّم إنه ينقل تقدير اسلمn للعلماء وا)Å("اسلمK n عg اخطوطات
وهكذا و� مر الزمن لم يعد علماء اسلمn يبالون فيما إذا �نت :" فيقول

األغالط ال� Ìتاج إ_ إصالح ناYة عن أخطاء ارتكبها اؤلف، أو أنها أغالط 
 كهذه ال سيما تلك 

ً
وقعت K اiقل، و�نوا يعدونها من باب اللباقة أن يعزو أغالطا

، ومن ذلك ما )Ë("اشاهo إ_ أخطاء وقع فيها النساخال� تقع K مصنفات العلماء 
 K كتاب االتقان للسيو³

ً
إشارة إ_ " ذكره عن طاشك�ى زاده عندما وجد اسما

وضعه رجل اسمه ا7وÍ، وا عجز عن أن ¶د رجًال بهذا ": كتاب تفسo القرآن
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ً
عن ا7وÍ  االسم عزا الغلط K االسم إ_ اiاسخ ال إ_ السيو³، و¯تب عوضا

Íوز . ا7ر¶ �وقد �ن علماء اسلمn متفاوتK n نظرتهم إ_ اإلصالحات ال
إدخا�ا � اخطوط، فمنهم من اكتÒ jمع القراءات اختلفة دون اساس بنص 

: اخطوطة ا يمكن أن �مله اساس باiص من مزالق قد تغo فيه، ومن هؤالء
من رأى عدم الوقوف � اiقد اللغوي الgف و�نما  ا�احظ وا;وحيدي، ومنهم

�ن يتعداه إ_ Ìسn اع½ اlي أراده اؤلف، ومن أمثلة هذا اال�اه أبو بكر 
 .ا7وارزñ وأبو بكر الرازي والسخاوي

ل روزنتال شيوع االختصارات K اؤلفات العلمية : منهج االختصارات*   
ّ
عل
ك مّما استدعته طبيعة ارحلة ال� اعتمدت � زمن اخطوطات، باعتبار ذل

لوا من 
ّ
جهد النّساخ، مّما �ن �ملهم � اخ±اع بعض االختصارات والرموز �قل

مشقة النسخ، و�اوز روزنتال إ_ اعتبار االختصارات K اiصوص ال¥عية 
قايسته القرآن بمعايo النسخ للمخطوطات اعنية بفكر العلماء، فقد جعل 

اmروف اعجزة K فواتح السور من االختصارات، مغفًال أن كتابة القرآن توقيفية 
 ومعً½ ، ال يصح فيها االجتهاد باختصار ال�مات أو ا;gف

ً
فهو �م اهللا لفظا

ربما �نت اmروف اقطعة ال� ترد K :" منقول با;واتر � هذه اmال، حيث قال
 من أوائل بعض السور القرآنية اخ

ً
Hتصارات، وقد عدها بعض العلماء نو

 بدت تظهر K حلقات العلماء، ... االختصارات، 
ً
ثّم إن أنظمة أخرى أكê تعقيدا

، )Å("�ن من شأنها أن Ìفظ كتابة بعض القواعد ا�قيقة ال� تتعلق بتجويد القرآن
 لوجود اال

ً
 رئيسا

ً
ختصارات K والظاهر أن روزنتال ¶عل العلوم ا�ينية و¯تبها سببا

 أخرى أّدت لشيوع االختصارات زمن ازدهار 
ً
العربية، ولكنه لم يغفل أسبابا

اmضارة اإلسالمية فقد امتدت إ_ كتب العلوم والطب، وذكر من أمثلة 
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  ...كذلك،: ال �لو، كك: ال vالة، ال يخ: ال مح: االختصارات

  : اإلشارة إ_ اصادر واراجع*

� مدى العصور ال� درس فيها ا%حث العل¤ عند ذكر روزنتال أنه و    
 ما �نت كتب العلماء تصّدر بقائمة فيها عدد كبo من الكتب 

ً
اسلمn، كثoا

ال� تع½ باوضوع اlي يعا�ه العالم، وقد تعK ê بعض قوائم اراجع � نقد 
lين كتبوا K عل¤، بينما اقتg بعض اصنفn � ذكر من سبقهم من العلماء ا

 K سلماوضوع ذاته، و� مر الزمان أصبح ذكر اراجع ال� يعتمدها العالم ا
  .تصنيفه ظاهرة مألوفة K اصنفات العلمية اإلسالمية

ولم يغفل روزنتال اإلشارة إ_ الفرق ا%nّ بn عg تأ�ف اخطوطات،     
مية واÌاد نمط الصفحة وترقيم وبn العg اmديث، من حيث وفرة اؤلفات العل

 K خطوطاتؤل§ ا 
ً
الكتاب، من خالل الطبعة ودار الن¥، Aا لم يكن متاحا

 �الكتب أو اصادر ال� يقتبسون منها، وبذا فهو ي�ر االقتباسات الطويلة ال
 nاعتمدت ب �شاعت بn اؤلفn زمن اخطوطات، حيث إن طريقة ا;وثيق ال

عد عg الطباعة لم تكن متاحة ذلك الوقت، فالطريقة اmديثة تعتمد اؤلفn ب
� اف±اض وجود نسخ Aاثلة من اراجع ال� اعتمدها اؤلف، وبناًء عليه فقد 
�ن العلماء واؤلفون عند إشارتهم إ_ اراجع ال� يأخذون عنها ينقلون �مل 

ى لإلشارة إ_ اصدر بصورة اiص أو �تgونه، حيث لم تكن �يهم طريقة أخر
واضحة للقارئ، وقد نقد روزنتال هذا اmال بأن االفتقار إ_ وجود وسيلة îتgة 
لإلشارة إ_ اراجع، وحرص اؤلف � االقتصاد K حجم الكتاب، �ن �ما أسوأ 
األثر  K تقدم أسا�ب ا%حث العل¤ عند اسلمn، وحيث �ن العالم يتصف 

 ما �ن يشo إ_ عدد أوراق الكتاب وأجزائه، وقد �ن يذكر حجم با�قة فإ
ً
نه Á%ا

 oصنفون غ، و�نت العديد من الكتب الضخمة ال� يشo إ�ها ا
ً
الصفحة أحيانا
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 )Å(متاحة أو مي¨ة للقارئ

�أ عدد من اصنفn إ_ بيان مواقع االقتباس من خالل : منهجية االقتباس*  
ا�الة عليه، فقد �ن بعضهم يشo إ_ بداية االقتباس بالفعل قال  األفعال وال�مات

فالن، وأما نهاية االقتباس فقد تعددت طرق اإلشارة إ�ها فقد �نت K القرون 
هذا نهاية "إ_ هنا قول، أو إ_ هنا عبارة، أو : األسبق يشار إ�ها بعبارات من قبيل

ارات Aا تعيق ا;أ�ف، وÌول دون ، وقد �نت هذه العب"انت� �م"أو " �م
انسجام عباراته ا تسببه من انقطاع السياق Aا ي�ء إ_ حسن األسلوب، وبذا 
فقد شاعت K العصور الالحقة �مة انت� ;دل � انتهاء سياق اiص اقتبس، 

لتاللة � انتهاء " انت�"ومن ذلك ما Êح به ابن حجر من أنه �ن يستعمل �مة 
لÈم اlي نقله أو اقتبسه عن غoه، وأن ما ي&ء بعدها من �م هو صاحبه، ا

و¯ذلك شاعت �مة انت� �ى مؤل§ القرن ا7امس ع¥ لتاللة � نهاية اiص 
اقتبس، وقد اÌدت طريقتهم K ذلك كما K مؤلفات ابن تغري بردي وابن العماد 

   )Ë(وغoهما

للهوامش ال� يدونها ا%احث : ا�وامش واmواK Ï اؤلفات العلمية* 
 
ً
العgي أهميتها K �ريد ا! الرئي� من االستطرادات، تلك ال� ال تعّد جزءا

 K من ا%حث ولكنها ¡ورية إلعطاء القارئ صورة تامة عن جوانب ا%حث، كما
ألعالم الواردين K م! ا%حث، ìوح العبارات واستدرا�ت ا%احث أو ترYة ا

وهذه ا�وامش � أهميتها ليس �ا أثر K زمن اخطوطات كما يقول روزنتال، 
 ،!وقد شاعت بديًال عنها اmواÏ ال� �نت بمثابة ìوح واستطرادات � ا
 K خطوطات تطورتت±ك �ا مساحات � جانب 8 صفحة، و� آخر عg ا
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عملية استعمال اmواÏ، «يث �ن يدرج K ا! ذاته ما يراد  القرن الرابع ع¥
إضافته من استطراد أو تفسo أو تعليل، ويتم ا;ميÝ بينها وبn م! اخطوط 

، و� بعض األحيان "تعليق"و" فائدة"و" تنبيه"بكلمات تشo إ�ها كما K �مة 
   )Å("مبحث ìيف"أو  " إشارة لطيفة"يمÝونها بأنها 

احتويات والفهارس، أشار روزنتال إ_ أن منهجية الفهرسة وترتيب *    
احتويات لم تكن معروفة قبل عg الطباعة، ولكن العلماء السابقn عرفوا ما 
هو شبيه بها، فوضع بعضهم قائمة باحتويات كما فعل اlهK x كتاب اwقات 

  )Ë(البن حبان

  :تضمنطريقة املعاجلة النقدية، وت: ثانياً

 من اؤلفات : ا�قة K ا%حث واإلحالة بذكر اصادر*   
ً
Hأورد روزنتال أنوا

 K عرفتها العصور اإلسالمية قبل ظهور الطباعة، وقد اختلفت مستويات ا�قة
ف ونوعه، من ذلك تقسيمه اؤلفات إ_

ّ
 لطبيعة اؤل

ً
  :ا;وثيق تبعا

 إ_ -
ً
 العلماء وافكرين وطالب العلم تأ�ف عل¤ رفيع استوى، و�ن موجها

ومن K طبقتهم، وقد امتاز هذا اiوع من اؤلفات بعناية مؤلفيه بذكر اصادر 
  .واراجع

 إ_ Hمة اiاس، كما K الروايات واألدب الÈسي'  -
ً
تأ�ف شعx، و�ن موجها

ات عرّي من اlي قصد واضعوه ال±فيه أو االعتبار، و�ن مثل هذا اiوع من اؤلف
ذكر اصادر؛ إما لالستخفاف بأهميتها كما وصف روزنتال، أو للت©سل عن ذكرها 
لعدم اmاجة إ�ها، وقد تكون هذه انهجية القائمة � ذكر اصادر K اؤلفات 
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العلمية اوجهة إ_ اتخصصn، وترك ذكرها أو االستغناء عنه K اؤلفات اوجهة 
  .ستمر منهج العمل به إ_ الوقت اmا¡إ_ العامة Aا ا

وبناًء عليه فقد تباينت اؤلفات K درجة عنايتها بذكر اصادر واراجع 
nف±اوحت ب)Å( * : صادر أواؤلفات الفلسفية، ولم تظهر فيها عناية بذكر ا

  .اراجع كما ² حال كتب ابن سينا وغoه من الفالسفة

مؤلفوها يكتفون بذكر اصادر الرئيسة ال� يأخذون اؤلفات ا�ينية، و�ن * 
عنها مرة بعد أخرى، عدا ما �ن من اؤلفات K الفقه واmديث فقد ع� مؤلفوها 
عناية دقيقة بتوثيقها بذكر اصادر واراجع، ويرى روزنتال أن علم السoة لم �ظ 

ر�ه، ذكر فيه أن النشاط بمثل هذه ا�قة، ونقل تعليًال lلك نسبه إ_ اlهK x تا
، وlا فهو يرى أن اؤلفn لم 

ً
األدé وا;أ�ف اإلسالñ لعلم ال±اجم جاء متأخرا

  .تتوفر �م Yيع اعلومات الالزمة عن اسلمn األوائل

و� هذا _اؤلفات ا;ار�ية و�ن مؤلفوها شديدي اmرص � ذكر اصادر، *
 حول اؤلفات K السoة عن اسلمn األوائلتناقض مع ما قرره روزنتال ساب

ً
، _قا

كما ذكر أن اؤلفK n العلوم ال� �نوا يوثقونها بذكر اصادر،  �نوا K بعض 
اmاالت ال� لم يتس½ فيها اطالعهم � ارجع األصيل للمعلومة، يشoون إ_ 

، وقد �ن اؤرخ ارجع ا%ديل أو اصدر الوسيط اlي أخذ عن اصدر األول
اlي يفوته ذكر اصادر ال� أخذ عنها عرضة للنقد الشديد واالتهام، كما ² حال 
الشهرستاK ª كتابه الل واiحل فقد تعرض إ_ نقد شديد وجهه إ�ه فخر ا�ين 
 عن ترك ذكر مصادره، وlا فقد أجرى الرازي دراسة 

ً
الرازي، فقد اعت�ه مسئوال

 .عّرف عالقة كتاب الل واiحل بغoه من اصادر ا;ار�يةعميقة مر¯زة �ت

اؤلفات األدبية، وقد اهتم مؤلفوها بذكر اصادر K األزمنة اتأخرة من * 
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 .ا;أ�ف اإلسالñ، فيم لم Ìظ بمثل هذه العناية K عصور ا;أ�ف األو�

ؤلفوها يرون اؤلفات العلمية K الطب وÂوه من العلوم، وهذه لم يكن م*
حاجة إ_ ذكر مصادرهم ال� أخذوا عنها، لشعورهم أن ما يدونون من األمور 

 .الطبية أو العلوم الطبيعية مّما قد أصبح حقائق علمية معروفة

 فمن الواضح حسبما قرر روزنتال أن اؤلفn اسلمn لم يكونوا 
ً
وأخoا

 
ً
  يتّبعون عند ذكر اصادر ال� يأخذون عنها أسلوبا

ً
 دقيقا

ً
  .علميا

ا�قة K اiقل، �ن العلماء اسلمون يشددون � األمانة العلمية و� ا�قة *
، وأما 

ً
K اiقل، أما اiقل من اlاكرة أو اmفظ فلم يكن مّما يعّد نقًال دقيقا

، فبالرغم من أنها لم تكن 
ً
الروايات الشفوية ال� �نت تدون K ا;أ�ف الحقا

ع ال�مات الواردة K األصل، و� الرغم من أنّها �نت £تلف قليًال تشتمل � Yي
عن أسلوب العبارة األصلية، فإنها قد احتفظت باع½ اقصود بكل دقة وأمانة، 
 nوصف أهل السنة ح K احظ�د رواية ا�قة K اiقل بما رواه من قول ا

ّ
وقد أك

عليه فقد �ن اiقل الشائع K مؤلفات  �نوا يكتبون ما �م وما عليهم، وبناءً : قال
اiقل من الكتب، و�نوا يشددون � ا�قة واألمانة  _: اسلمn � أش©ل ثالثة

 أم باطًال، ألن ذلك يÀّء للطالب االطالع � îتلف 
ً
فيه سواًء أكان انقول حقا

ضتn عن الشخص ما K اسألة من آراء وأقوال، ح� �نوا ينقلون الروايتn اتعار
  .نفسه، وال يكتفون بنقل األخoة منهما باعتبارها ناسخة ا سبقها

اiقل من اlاكرة ولم يكن بمستوى ا�قة اطلوبة K اiقل إلم©ن السهو أو  -
  .iقل اع½ وا;غيK o اiص، كما يصفه روزنتال

اiقل من الروايات الشفوية، ويتمÝ باالحتفاظ باع½ بكل دقة وأمانة و�ن  -
اختلفت بعض �مات اiص، وقد شاع بn العلماء أسلوب اختصار اiصوص 
انقولة أو روايتها مع ا;gف K بعض عباراتها أو إضافة ملحوظات إ�ها، و�نوا 



 ٩٠  

 " يدرجون K نهاية اiص اlي تgفوا فيه عبارة
ً
، وقد شاع بينهم أن "انت� ملخصا

 .)Å(فن تلخيص الكتب والرسائل من ÝAات العالم اmق

رجح روزنتال شيوع ال¨قات واالنتحال K تاريخ : الوضع وال¨قات األدبية**
 K علم اmديث، 

ً
األدب العر�، ورأى أنه وألسباب عملية �ن الوضع أرحب Óاال

�واز العنعنة K رواية اmديث، كما قرر أن الáوير لالعتماد � الرواية الشفوية و
 K الوثائق ا;ار�ية لصالح بعض الفئات أو إلmاق ال¸ر ببعضها، وقد 

ً
�ن فاشيا

اعت� علماء اسلمn أن من واجبهم أن يضعوا مبادئ وقوانH nمة عرفة 
n لم يبلغ الصحيح من ازور، وزعم أن األسلوب العل¤ K اiقد عند اسلم

ارتبة ال� وصلها القديس توما أالكوي� K برهنته � أن كتاب العلل يتألف من 
 ذكرها )Ë(شذرات من كتاب عناÊ الالهوت ل�و%س

ً
، وقد أدرج K مؤلفه أسبابا

العلماء النتحال الكتب وÐقتها، من ذلك طلب الشهرة اlي ذكره حنn، ومنها 
ومرموقة، أو واجهة اiّقاد واmاسدين كما �ن يرى ا;خ§ وراء أسماء مشهورة 

ا�احظ، من ذلك ما Êح به ا�احظ من أن اiقاد اmسودين يعمدون إ_ تشويه 
مؤلفاته عند ن¥ها بn اiاس، وخاصة تلك اهداة إ_ شخصية مرموقة، كما إنهم 

 ينسبها �نوا ي¨قون من كتبه ما يدرجونه K كتبهم، Aا حدا به إ_ أن ي
ً
ؤلف كتبا

إ_ أدباء مشهورين ;جد القبول بn اiّقاد و�ذيع صيتها، وقد �ن غo ا�احظ 
من اؤلفn غo اشهورين يلجأون إ_ االنتحال بنسبة كتبهم إ_ غoهم لغايات 
الشهرة أو غoها،  و� الرغم من أن ظاهرة االنتحال �نت قليلة الوجود عند 

، )علم الفلك( ال أنها �نت موجودة وþاصة K كتب ا�يئةعلماء اسلمn، إ
 .)Ñ(والكيمياء والسحر واألدب العر�
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روح اiقد، شاع بn اسلمn اح±ام العلماء وتقديرهم K �فة حقول ** 
الفكر اإلنساª، ولكن ذلك لم �ل دون vاكمة أف©رهم وعلومهم ومقايستها 
 للصواب وتهذيبه من غoه، وقد 

ً
وفق مÝان اiقد العل¤، لقبول ما جاء منها موافقا

 � اإلثبات وال�ها
ً
ن واالحظة وذكر اصادر، و� اقابل �ن منهج اiقد قائما

�نت صدورهم تتسع للنقد ولو �ن ذلك من ا;لميذ ألستاذه، ومن ألوان اiقد 
 
ً
ال� شاعت عند اسلمK n ارحلة اتأخرة من عg اخطوطات ما س¤ الحقا

ابه بn بفن اراجعة، وهو يع½ بما يؤلفه Hلم لoد به � Hلم آخر شاع فكره أو كت
اiاس، كما فعل ابن أé حديد حH nرض كتاب اثل السائر اlي وضعه ابن 
األثo، ورد عليه بكتاب الفلك ا�ائر � اثل السائر، وقد تراوح منهج اiقد 
اlي ساد األجواء العلمية K تلك العصور بn من اكتj باناقشة العلمية ا�ادفة، 

بنفسه والعصبية والغلظة K القول، كما فعل ابن  إ_ من تعداها إ_ اإلعجاب
úنقده البن رشد وابن سينا والغزا K nسبع)Å( يضعها �، كما �نت االحظات ال

 ما تشتمل � تقييم ونقد آلراء اصنف
ً
 . قراء الكتاب � حواشيه كثoا

ثر اlي �ن م)لة اwقات من علماء اإلغريق، بالغ روزنتال K بيان ا©نة واأل**
 �لعلماء اإلغريق K األوساط العلمية اسلمة، فقد جزم بأن الروح اiقدية ال
 nسلمشاعت K األوساط العلمية اإلسالمية إنما ² تر¯ة ا أخذه علماء ا
واقتبسوه من ا�ونان، فقد �ن من أقوا�م K ذلك أنهم قالوا أنه ال ينب÷ للعالم أن 

 ال يست
ً
طيع إثباته با��ل، وهكذا أصبح علماء ا�ونان اثل األ�  K 8 يبدي رأيا

حقل من حقول العلم عند اسلمn اlين تتلمذوا عليهم، غo أن ا�ور الرئي� 
 K قاومةاlي لعبه أوõك العلماء ا�ونان K اmياة العلمية �ن يل� أشد ا

ال أن علماء اسلمn اlين األوساط ا�ينية عند اسلمn، وقد زعم روزنت
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استطاعوا وضع نظريات علمية إنما �ن ذلك �ور علماء ا�ونان وتأثoهم فيهم، 
 K 

ً
وأما أوõك اlين حاولوا االنتقاص من علماء ا�ونان فقد �نوا أقل حظا

، واiاظر Å( K(ا;وفيق، حيث لم تصل جهودهم إ_ مستوى ا;أصيل iظريات
ñللعقيدة  ا;اريخ اإلسال 

ً
¶د أن أوõك اlين جعلوا من علماء ا�ونان منافسا

 �م ليسو سوى Óموعة من الفرق ا�ينية، من أصحاب 
ً
 أيديولوجيا

ً
ا�ينية ومرجعا

العقائد ا%اطنية كما K فرقة اإلسماعيلية اlين جعلوا من فلسفة أفالطون 
 � أصحاب ارتبة العليا من ا�

ً
اخلK n نظام عقيدتهم، وأرسطو وسواهما وقفا

وأما Hمة اسلمn فقد تراوح موقف علمائهم بn الرفض �ذه الفلسفات وعدم 
كما فعل الغزاú حn : اعتبارها،  وبv nاكمة أقوا�م وقبول بعض ما فيها من فكر

 .جزم بأن سقراط ومن تاله من الفالسفة دحضوا عقيدة ا�هريn وأثبتوا خطأها

  :تطوره وتقدم أساليبه: العلميالبحث : ثالثاً

واجه علماء اسلمn مش�ة االختيار : ا;خصص وا;بسط K ا%حث العل¤**
بn ا;خصص وا;بسط أو اوسوعية K العلم، حيث رأى القائلون با;خصص أن 
ا;بسط سبب للضحالة والسطحية K العلم، فيم رأى الفريق اآلخر ا;خصص 

عرفة، فبينما �ن ا�احظ يرى ا;خصص والعمق واإلام حائًال دون ا;وسع K ا
باmقائق واألخبار اتعلقة بأمر أو قضية وا;خصص فيها من أجل األعمال وأكêها 
، فقد �ن يرى العالم هو من يغوص K علم بعينه ويتضلع منه ويتقن 

ً
استحسانا

لعلوم بطرف واعرفة فنه، �ن الصو( يؤيد ا�اه عgه اlي يرى األخذ من Yيع ا
اوسوعية، وقد �ن ا�افع lلك كراهية االع±اف با�هل، و�ن شاعت � ألسنة 
العلماء العديد من اmكم القاصية ب¸ورة االع±اف با�هل، من ذلك مثًال ما 
روي عن الشعx وا;نو* واiووي من أن القول بال أدري ¡ورة للعالم، وقد زعم 
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 � ألسنة سقراط وأفالطون وأن علماء اسلمn روزنتال أن هذا م
ً
ا �ن مشهورا

، ومن أبسط ما يرد مزاعم ا;أثر استمر لعلماء اسلمn بعلماء )Å(تأثروا بهما
D أنه قيل xة ما نسأل فنقول ال : اإلغريق ما روي عن الشعêمن ك �إنا نست

سئلوا عما ال علم �م به  لكن مالئكة اهللا اقربn لم يستحوا حn: أدري، فقال
، وقد نقل روزنتال  )Ñ("ال علم iا إال ما علمتنا إنك أنت العليم اmكيم" )Ë(أن قالوا

واعلم أن قول اسئول ال أدري ال يضع من قدره كما يظن بعض : قول ابن Yاعة
ا�هلة، بل يرفعه ألنه د�ل عظيم � عظم vله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه 

 "¯مال ومعرفتهو

وقد رأى روزنتال أن علماء اسلمn خاضوا معر¯ة خاÐة لتفاع عن **    
أن النشاط ا�ائل � مدى : حقهم K العلم، وقد استشهد بكالم ابن ختون

قرون عديدة K 8 حقل من اmقول األدبية والعلمية أسفر عن تأ�ف عدد ضخم 
ختص لقراءة ما يكتب K علمه من الكتب، فلم يكن يتسع عمر العالم ا

واختصاصه، فضًال عن دراستها ومناقشتها، ومن ثّم فقد نزع العلماء إ_ 
اوسوHت العلمية اختgة ;حصيل أك� قدر Aكن من العلوم K أقل وقت 

  .Aكن lلك

 وصلت من القرنn ا7امس ع¥ **
ً
اإلبداع واالبت©ر، أورد روزنتال أقواال

خذها من مصادر لم يعرف أصحابها � وجه ا;حقيق، أشارت والسادس ع¥ أ
بوضوح إ_ أن Áية العلم اإلبداع واالبت©ر، كما نقل قول صاحب األحوذي واlي 

إما أن : ال ينب÷ صنف يتصدى إ_ تصنيف أن يعدل إ_ غo صنفn:" نصه
 ومب½، وما سوى هذين الوجهn فهو ت

ً
سويد الورق �±ع مع½ أو أن يبتدع وصفا
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، وقد جزم بأن Áية السبق إ_  االبت©ر واإلبداع �نت )Å("وا;حß «لية ال¨ق
 Y Kيع اiوا× العلمية، ف§ األدب �ن ابن األثo يشدد � ¡ورة 

ً
هدفا

 K موي، كما �ن ابن سينا ذا قدرة نادرةmالشعر، و¯ذلك �ن ياقوت ا K االبتداع
ة، ولم يكن �نفق جهده سدًى K األمور اwانوية، فقد �ن األمور ا�ليلة الفائد

 إ_ ما يستجد K ش� حقول العلم اlي ينظر فيه، وقد Êح ا�احظ 
ً
يلتفت دائما

 من تصانيفهم احتوت � Yلة من االبتداع واالبت©ر، فيم 
ً
واwعالx بأن أقساما

فيه K اواضع الصعبة منه يروى عن ا�رجاª أنه �ن إذا وقع D كتاب Óدد ينظر 
 )Ë(واسائل اش�ة، �نظر ما قاD فيها فيتبn مرتبته من العلم ودرجته من الفهم

 K : م©نة ا;جربة واالحظة**
ً
 عظيما

ً
أخذت �مة ا;جربة Ìتل مقاما

األوساط العلمية K أوروبا منذ نهاية العصور الوسطى، وأما K اmضارة اإلسالمية 
 K هذا السبيل، فحيث : روزنتال حا�ا بقوD فقد وصف

ً
فإننا ال نالحظ ا�اها

تتمتع اmضارة اإلسالمية بمخáن هائل من اعارف واعلومات فقد نظرت إ_ 
ا;جربة واالحظة K حقول العلم � أنها أمور نافعة من حيث انسجامها أو 

 
ً
 ثانويا

ً
K اmياة العلمية والفكرية لعلماء تالؤمها مع العلم �ه، أي إنها لعبت دورا

اسلمn و� ا%حث العل¤، فحيث �نت ا;جربة واالحظة ال تنسجمان مع هذا 
 لقيام نظام شامل فإن االحظة الشخصية وا;جربة 

ً
الà، أو لم تكونا أساسا

 اللتn �ن يقوم بهما العالم �نتا عرضة للنسيان، وأما K الطب فقد �ن األطباء ال
 لطبيب ال ¶مع بn ا;جارب واالحظات من جهة وبn درس 

ً
يقيمون وزنا

اؤلفات الطبية واللجوء إ_ القياس من جهة أخرى، وقد زعم روزنتال أن 
 إ_ استيعاب النسبة الصحيحة 

ً
جا�نوس من علم علماء ال¥ق أن يتطلعوا دوما
جربة، واألخرى اعرفة اiظرية، بn نوý اعرفة، األو� ابنية � االختبار وا;
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وقد رجح روزنتال أن اmضارة اإلسالمية �نت تسo � هدي ما جاء K شعر بشار 
 g%ة تفضل اoا، ألن ا%صiوجودات حوالقائم � استخدام ا%صoة K وصف ا

 )K)Å إدراكها األشياء

تال إ_ أن علماء ذهب روزن: ا;طور اlا� وتقدم العلم � تواú األجيال**
اسلمn لم يهتموا بظاهرة اiمو العقß ا;دري&، فهم لم ينظروا إ_ العلم باعتباره 
 gبذاته، وأكدوا � أهمية عن 

ً
 با�7ة وا;جربة بل عدوه مستقًال قائما

ً
متطورا

، وخo لإلنسان أن 
ً
 قائما

ً
الزمن Ì Kصيله، كما إنهم �نوا يرون اmقيقة أمرا

ا دون أن يمر بمرحلة الشك وا;طور العقß، وlا فإن روزنتال يرجح أن �صله
الgاع الفكري ا�اخß والشك اlي �ن �امر افكرين اسلمK n بعض 
العقائد ا�ينية K بعض ف±ات حياتهم، لم يكن �دل داللة حقيقية � وجود 

mي �ن ¡ورة لطريق العالم إ_ اlقيقة لم يكن علماء ا;طور، فا�وران ا
اسلمn يرونه ¡ورة �ا، وقد رأى أن علماء اسلمn �نوا يسعون إ_ االق±اب 
من الكمال K العلم K مراحل مبكرة من حياتهم لعدم حاجة العلم عندهم إ_ 

  .)Ë(ا;طور

و� سياق االع±اف بتطور العلم ودور األجيال اتالحقة K تراكمه ، فقد �ن 
ء اسلمn يرون العالقة بn األجيال K توارث العلم عالقة تغيo ال تطوير، العلما

ومهما يكن من أمر فإن فكرة ا;طور الفكري من جيل إ_ آخر لم تكن غريبة 
� الفكر اإلسالñ، فقد Êح أبو بكر الرازي أن تاريخ الفلسفة ما هو إال بناء 

ابقة، و¯ذلك أخذ ابن ختون K متواصل � األسس ال� وضعتها األجيال الس
نظريته االجتماعية ;فسo ا;اريخ بفكرة تطور الفكر واجتمعات اإلنسانية، و� 
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ميدان العلوم الطبيعية من طب و¯يمياء يورد روزنتال قول ابن مسكوية د�ًال � 
االع±اف بتطور الفكر اإلنساª فيها، فقد Êح ابن مسكوية وبعد مقارنته ما 

إ�ه بما عرفه 8 من أبو قراط وجا�نوس بأنه أضاف � علم الطب الكثo توصل 
 .)Å(من اعارف إضافة لعلم أسالفه فيه

تشابك اmضارات وتفاعلها، ذكر روزنتال أن طبيعة اmضارة اإلسالمية **
امáجة األعراق واتباينة األعراق واألجناس أثرت بشà بK nّ تطورها الفكري، 

أن الgاع االجتماý العنgي وقف عند حدود ا;فوق الفكري العر�  فقد رأى
أو العروبيn، كما �ن للتنازع ا�اخß ا�ائم � السيادة السياسية بn ا�ماHت 
اختلفة دوره K تشجيع ا;فاعل الفكري وا�قظة الفكرية، فقد تأثرت اmضارة 

K اجتمع اسلم، فهو يرى أن اسلمة بكافة اmضارات ال� شار¯ت عروقها 
iظرية اmكمة األز�ة الفارسية ظهورها K كتاب ابن مسكوية، وقد راجت هذه 
اiظرية K القرن الرابع ا�جري، وحاول ا%عض من خال�ا ا;وفيق بn العرب 
وغoهم من عناÊ اmضارة اإلسالمية، حيث ترتكز هذه اiظرية � مسلمة 

mضارات الÌاد العقل الب¥ي، وقد شاعت K األدب العر� من ا;وحد K جوهر ا
خالل اmرص � عناÊ األدب الÈسي' الواردة فيه، وقد روج اؤلف 
الستحسانها عند ا%عض من خالل ما روي عن بعض اشاهo أمثال أé سليمان 

نزلت اmكمة � رؤوس الروم وألسن العرب وقلوب :" السجستاª حn قال
nالفرس وأيدي الصيني)Ë(.  
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Qطلب ا/اDوا�حقيق الواردان @ دراسة روزنتال ا[راسة  :ا  

  : أبرز معامل املنهج اليت أظهرا دراسة روزنتال :أوالً   

  :هي ا�حث والقواعد العامة Dنهجيته: الفقرة األو`     

واؤلفات العلمية K من اعالم ال� دلت � هيà ا%حث العل¤ للمصنفات 
ا;اريخ اإلسالñ، تلك ال� �لتها إشارات روزنتال حول طبيعة انهج العل¤ 

  :وخطواته وعناÊ ا%حث ال� �ن أبرزها

اقدمة وقد عرفتها اؤلفات اإلسالمية منذ عهد اخطوطات، وقد شملت *
 ،

ً
من ذلك مثًال إشارتها العديد من العناÊ ا�امة ال� عرفها ا%حث العل¤ الحقا

إ_ أهمية ا�راسة ودواý ا%احث إ_ إجرائها، كما K إشارة بعضهم إ_ دواعيه إ_ 
تأ�ف بعض مصنفاته، ودواý انتحلn إ_ انتحا�ا ودواý اmساد إ_ نقدها، 
 K اسخiصنف ومنهج اومن ذلك إشارتها إ_ منهج ا;أ�ف اlي اتبعه ا

�ن اؤلفون يشoون إ_ الرموز العلمية ال� استخدموها  االختصارات، حيث
ودالالتها، و�ن النساخ يشoون إ_ دالالت االختصارات K مقدمة الكتاب، كما 

Dمل فإنه " :أشار روزنتال إ_ ذلك بقو� من االختصارات أو ترتيب ا
ً
ومن فعل شيئا

  "يبn اصطالحه اlي اختاره K ديباجة الكتاب

جاءت اإلشارة إ_ أن هذا ا�زء من ا%حث �ن : قائمة اصادر واراجع* 
 
ً
 K اؤلفات اإلسالمية K عg اخطوطات، حيث أورد روزنتال عنوانا

ً
متداوال

مداره � ا;فتيش عن اخطوطات، ولكنه أشار إ_ اعتياد بعض اؤلفn إدراج 
ة مؤلفاتهم، لالسáادة وا;وسع، كما قائمة بكتب اوضوع اlي يعا�ونه K بداي

اعتاد بعضهم االقتصار � ذكر أسماء العلماء اlين صنفوا K اوضوع قبله، وقد 
�ن الشائع K عg اخطوطات ا;ميÝ بn نوعn من اؤلفات، األول منهما 
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ا;أ�ف العل¤ رفيع استوى، و�ن يوجه إ_ العلماء وافكرين وطالب العلم، 
وقد �ن اتعارف عليه عناية اؤلفK n هذا اiوع من اؤلفات بذكر مصادرهم، 
واwاª تأ�ف شعx موجه إ_ Hمة اiاس �ألدب الÈسي' ولم يكن ذكر 

 
ً
  .اصادر فيه دارجا

�ن اؤلفون اسلمون عند األخذ عن مصادر اآلخرين أو : االقتباس وا;وثيق* 
ون �مل اiص أو �تgونه، حيث لم تكن �يهم طريقة اقتباس أقوا�م ينقل

أخرى لإلشارة إ_ اصدر، وقد �أ ا%عض إ_ اإلشارة إ_ عدد أوراق الكتاب اlي 
 
ً
 لتقة K اiقل، وقد يذكر حجم الصفحة أحيانا

ً
ويبدؤون .أخذوا عنه طلبا

اقتبس  االقتباس باإلشارة إ_ صاحب القول كقو�م قال فالن، و�تمون اiص
إ_ هنا قول، أو إ_ هنا عبارة، أو هذا نهاية �م : بعبارات دالة � انتهائه كقو�م

  .أو انت� �م

 *Ïواmجوانب : ا�وامش وا � Ïواmخطوطات طريقة اعرفت ا
الصفحات، و�نت vًال لل¥وح واالستطرادات � ا!، بينما لم تعرف ا�وامش 

K ا�زء السفß من الصفحة �حرر ا! من اعلومات الزائدة  ال� يضعها ا%احث
أو الفرعية وال� أصبحت طريقة ا%حث اعاÊ، و� نهاية عg اخطوطات 
أدرجت اmواÏ مع ا! مع تميÝها عنه بكلمات تدل عليها، �إلشارة إ�ها 

  .فائدة، تنبيه، تعليق: بكلمة

العلمية القديمة فهارس احتويات إال K  لم تعرف اخطوطات واؤلفات* 
ندرة من اؤلفات، كما فعل اlهK x كتاب اwقات البن حبان، فقد وضع قائمة 

  .بعناÊ الكتاب وvتوياته

 nسلموأما القواعد العامة نهجية ا%حث ال� حققها ا%حث العل¤ عند ا
  :فأبرزها
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Å-أدب K ة الواردةwاwسألة اا;عامل مع كتب الغo حرص العلماء  أفادت ا
اسلمn � األمانة وا�قة K ا%حث العل¤، و� ذلك إشارة واضحة إ_ اح±ام 
العلماء اسلمn للحقوق والكية الفكرية منذ زمن اخطوطات، � الرغم من 

  .سهولة االنتحال وا;دليس K ذلك الوقت

Ë-علماء ا nقد العل¤ بiناقشة شاع منهج اسلمn، و�ن ي±اوح بn ا
العلمية ا�ادفة وبn العجب بالرأي واالنتصار للفكر والتشدد عليه، و�ن من 

وضع الحوظات ال� �تلفون فيها مع اؤلف � حواÏ : طرائقهم إ_ ذلك
اخطوطات ال� يقرؤونها، وعرفوا طريقة اiقد اضاد بوضع اؤلفات للرد � 

 .%عض، كما K كتاب تهافت الفالسفة و¯تاب تهافت ا;هافت مثالً بعضهم ا

Ñ- � فروع بعينها، وقد حّث K العلم K سلمون قاعدة ا;خصصعرف ا
 
ً
  .ذلك ا�احظ وعّده من أجّل األعمال وأكêها استحسانا

  :قواعد من منهج ºقيق اDخطوطات 3 اDوروث اإلسال¨: الفقرة ا/انية    

حقق اخطوطة واiاظر فيها من إجادة اiظر Y Kيع عناÊها، فينظر  ال بدّ ) أ
K اإلجازة و� تواقيع اصنفK n آخر الكتاب، وينظر K اقدمة و� ا;واريخ  
والعبارات الواردة فيها، وما � الغالف، وأن ¶يد اiظر K العبارات ا;قليدية 

اء األعالم الواردة عنده ير�ه اهللا، وحفظه ال� استخدمها اصنف كقوD بعد أسم
اهللا وÂوها، Aا يفيد Ì Kقيق زمن اخطوطة وما يتصل بها من قضايا علمية، فإذا 
عرف زمن اخطوطة أHنه ذلك � ا;حقيق واiظر فيما ورد فيها من قضايا 

عطيات العg اlي تنت¤ إ�ه، كما يمكنه أحي 
ً
 ومعارف بمحاكمتها وفقا

ً
انا

ا;حقق من نسبة اخطوطة إ_ اؤلف من خالل مالحظة عباراته ومناسبتها 
للعg اlي تنت¤ إ�ه، وتوافقها مع استوى العام للمؤلف K كتبه من حيث 
أسلوبه وقوة عباراته، ومن حيث مستوى اعرفة ال� يتمÝ بها K مصنفاته 



 ١٠٠  

لوبها ونوعية اعارف ال� األخرى، كما يمكن vاكمة عبارات اخطوطة وأس
احتوتها بمستوى العg اlي نسبت إ�ه وأسلوبه واعارف ال� �نت شائعة أو 

  .را�ة K وقتها

K  عمله ال بّد حقق اخطوطة و¯ذلك اiاسخ من اح±ام خصوصيتها عند) ب
K اقابلة بn نسخ اخطوطة، وعدم ا;غيo فيها إال للحاجة ااسة، و�ذا عدل 

اiص باiظر إ_ رواياته K نسخ اخطوطة ال� قابلها، فإنه يكتب ما صححه 
، ويكتب فوق ما وقع K "احتمال، أو صح: "وضبطه من اiص وهو vل شك

þط صغo، ويكتب K اmاشية " كذا"ا;صنيف أو K النسخ وهو يراه خطأ 
. رة أو بقلم غليظصوابه كذا، وينب÷ الفصل بn 8 �مn أو حديثn بدائ"

 باوضوع 
ً
اHو 

ً
و¶ب � اiاسخ الáام ا�قة واألمانة K النسخ، وأن يكون ملما

اlي ينسخه، كما ¶ب عليه Ìصيل أوثق النسخ، كما K النسخ اكتوبة þط 
  .اؤلف واوقعة بتوقيعه، أو تلك ال� نسخها أحد طالب اصنف

اخطوطة أو الكتاب اlي ينسخه بأصل ينب÷ � اiاسخ مقابلة نص ) ج
صحيح موثوق به، كما يمكنه مقابلته ومعارضته بنص îطوطة أو îطوطات 
 K الرواية 

ً
أخرى من نوعها مقابلة دقيقة، وقد �ن منهج اعارضة معروفا

واiصوص اكتوبة منذ عهد الصحابة، فمما يروى عن عروة بن الزبo أنه قال 
: قال _أي � أصل صحيح _عرضت كتابك : نعم، قال: قالكتبت؟ : البنه هشام

لم تكتب، وقد عرف علماء اسلمn منهج اiقد اmدæ، حيث �نوا : ال، قال
يسودون حواÏ صفحات النسخ ا7طية باإلصالحات من خالل مقابلة النسخة 
بغoها من نسخ اخطوطة، ف©ن بعضهم ¶مع القراءات اختلفة للمخطوطة � 

  .نسخته، ومنهم من �ن يرى أن واجبه اختيار أحسن القراءات و�يثارها

وقد جاء K كتاب العلموي K اسألة الرابعة بيان القواعد ال� الáمها ) د
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ا%دء بالبسملة والصالة � اxi ص� :" علماء اسلمK n كتابة ا!، من ذلك
بإثر بعضها وفق التسلسل اlي  اهللا عليه وسلم وترتيب أجزاء الكتاب ومفرداته

تتطلبه، وجاء K اسألة السادسة طريقة ا;عامل مع ار¯بات اللفظية اضافة إ_ 
 K ضاف إ�ه فيها، كما جاءاسم اهللا تعا_، وعدم جواز الفصل بn اضاف وا
مسائل كتاب العلموي ال� أوردها روزنتال ¡ورة عزو اiصوص و�حا;ها إ_ 

اlين ابتدءوها، و� هذا إشارة واضحة إ_ أن قاعدة ا;وثيق واإلحالة  أصحابها
�نت معروفة عندهم و�ن لم تكن وفق انهجية ا;امة ال� انتهت إ�ها قواعد 

  .ا%حث العل¤ K العصور اتأخرة

و¯ذلك جاء K اسألة العاìة قواعد كتابة اiصوص وصياغة اتون، فجاء   
ار اصطلحات واألسماء وقواعد ترتيب ا�مل، ومن ذلك بيان فيها بيان اختص

الÈم انقول بفصله عن �م اؤلف، وتميÝ كتابة األبواب وال±اجم والفصول 
  .  K هيئة ت�زها وتوضحها

 التحقيق I النتائج اليت قررها روزنتال حول مناهج البحث العلمي عند: ثانياً

  :املسلمني

قضية ا%حث  ،دراسته تاريخ ا%حث العل¤ عند اسلمnروزنتال K  تناول
قها من جوانب �ا أهميتها حيث بيّنت وا;أ�ف K تاريخ اmضارة اإلسالمية، وطر

علماء اmضارة اإلسالمية منذ قرون  دعن ا%حث العل¤مظاهر وجود العديد من 
 K الكثA oا عرضه وصوّ 

ً
 منصفا

ً
قضايا، وقد حايد  ره منخا�ة، وقد �ن موضوعيا

 من القضايا العلمية، من ذلك vاكمته 
ً
اإلنصاف K طرحه ومعا�ته عددا

اiصوص ا�ينية انقولة با;واتر والقطعية اwبوت بطريقة vاكمة اiصوص 
فيما عدا القرآن إن اع±ى نص من " :الفكرية كما K وصفه آيات القرآن الكريم 

ه يصلحه دون إذن، فقد أجاز العلموي تصحيح نصوصه Ìريف أو mن أو خطأ، فإن
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م! اخطوطة إذا �نت أصول ا�ين تقت" هذا اإلصالح، وذهب روزنتال إ_ 
Dالعصور : ا;عريض � قول العلموي بقو K ابتة أن نص القرآنwومن األمور ا

، وجاء مثل هذا حال ذكره االختصارات "اإلسالمية تعرض %عض ا;صحيح؟؟
ما مّر، فقد شّكك K إم©ن ا;حريف K رواية اiصوص ا�ينية كما والرموز ك

تبnّ، ولم يعر الرواية اتواترة للقرآن والعرض � روايات اwقات K نصوص السنة 
 K «ثه

ً
  .عناية أو اعتبارا

ضة للنقد واالستفهام حول عدد من القضايا اiاظر K دراسته ¶دها معرّ و
K طرحها، وقد يعود ذلك إ_ عدم إامه و�حاطته بمصادر العلمية ال� لم ي�ع 

العلم K اإلسالم، فهو يقرر نتا�ه بناء � معطيات الفكر اإلسالñ واؤلفات 
العلمية، وال يعطي أهمية للنصوص ال¥عية اإلسالمية ودورها K تقرير العديد من 

من تاريخ اmضارة  مناهج ا%حث وأثرها K منهج اiقد اlي ظهر K عمر مبكر
  .اإلسالمية

 من 
ً
وقد أورد روزنتال K كتابه تاريخ ا%حث العل¤ عند علماء اسلمn عددا

 K ذلك � Ìليله ;اريخ 
ً
أوجه اiقد والقصور ال� Yعها ونظمها، معتمدا

ا;أ�ف العل¤ عند اسلمn، واlي قgه � أربعة قرون ذكرها K اقدمة، 
رحلة ال� درس فيها تاريخ ا%حث العل¤ كما يقول � القرنn حيث قg ا

ا;اسع والعاì والقرنn ا7امس ع¥ والسادس ع¥، وقد أشار إ_ اiقص 
الواضح اlي منيت به اmضارة اإلسالمية K عالقتها مع ا%حث العل¤، ومن 

اlي وجده K  العبارات الشاهدة وال� أشار من خال�ا إ_ ذلك اiقص والقصور
ßكما يقول ما ي nسلم  :تاريخ ا%حث العل¤ عند ا

 أن هذه : "يقول روزنتال* 
ً
 قاطعا

ً
وال يهمنا K هذه ا�راسة أن ن�هن برهانا

الفكرة أو تلك Aا يرد K الكتابات العلمية �ى اسلمn ² مثًال من أصل 
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ذه الفكرة هندية سواًء أكان هندي، إنما يهمنا أن نعلم أن اسلم �ن يف±ض أن ه
، وقد يرجع هذا اmكم بعدم ا�قة )Å("اف±اضه يتفق مع اmقائق ا;ار�ية أم ال

وبناء اعرفة � اف±اضات غo م�هنة إ_ vاكمة روزنتال مؤلفات اmضارة 
 باعيار أو القاعدة ذاتها، � الرغم من تفريقه بn أقسام ا;أ�ف 

ً
اإلسالمية Yيعا

، فقد ذكر أن اؤلفات العلمية �نت توثق معارفها ويتعّرض 
ً
كما تبnّ سابقا

ف إ_ اiقد الشديد حال تر¯ه ا;وثيق أو ترك ذكر مصادره، فيم 
ّ
اصّنف أو اؤل

ذكر اiوع الشعx من ا;أ�ف اوجه إ_ غo طلبة العلم من الروايات والشعر 
�قة K اإلحالة وا;وثيق وذكر اصادر، والقصص واm©يا، وهذه لم تكن Ìظ با

كما مّر بيانه، وهذه اiتيجة ال� ذكرها K اقدمة ال تتناسب مع اضمون اعر� 
  . اlي توصل إ�ه K صلب ا�راسة

 أن اجرى العام للحياة العقلية "ويتابع K موضع آخر *    
ً
وقد يقال iا أيضا

ح اlي ي±اءى iا من اiماذج ال� احتججنا اإلسالمية لم تكن بالصفاء والوضو
، وبعد االطالع � مقدمة الكتاب اlي خصصه لوصف تاريخ ا%حث العل¤ "بها

ßؤلف إ_ بيان ما ي: عند اسلمn، استطاعت ا%احثة أن تستخلص منه قصد ا
K أجراها روزنتال وأهدافها �توضيح أبرز مشÈت  _:تلخصت مش�ة ا�راسة ال

ا%حث العل¤ K العالم اإلسالñ، و¯يف �ن علماء اسلمn يفكرون K حلها، 
ومن ذلك مش�ة االختالف K نصوص اخطوطات حال تعرضها للنسخ والرواية 
من أوجه عديدة، و¯ذلك مش�ة مدى إدراك اسلمn لظاهرة ا;طور العل¤ 

  .والفكري فيما يرى روزنتال

تالف بn ا%حث العل¤ اإلسالñ وا%حث العل¤ بيان أوجه الشبه واالخ -
  .الغر�
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-  ßأص oروزنتال(هدف غ oمقصودة � حد تعب oتسليط الضوء ): فائدة غ
� جد�ة الفكر الغر� حول طبيعة اmضارة اإلسالمية، وطابعها امÝ اlي ا£ذ 

، وقد استشهد شà الgاع بn اوروث ا�امد وvاوالت ا;وسع وا7روج عليه
  .lلك ا�دل بإدراج آراء 8 من هيجل وجو� تسيهر و¯ريمر

K ي قّدم فيه مش�ة ا%حثlمنهجه ا K ا يؤخذ � روزنتالAتاريخ ا%حث : و
العل¤ عند اسلمn، أنه لم يعرض اش�ة بصورة واضحة جلية، و�نما ترك 

بيعة ا�راسة وآراء للقارئ استيفاءها من خالل ما أورده من نصوص حول ط
است¥قK n اmضارة اإلسالمية وا%حث العل¤، كما إنه وبعد عرض اش�ة 
واالستشهاد �ا من نصوص است¥قn، خلص إ_ تقرير عدد من اiتائج حول 
طبيعة ا%حث العل¤ عند اسلمA ،nا ال يصح إدراجه K اقدمة وقبل Yع 

من : قشتها وÌقيقها، من ذلك أنه ذهب إ_ القولبيانات ومعلومات ا%حث ومنا
الواضح عدم وجود قواعد علمية منضبطة mل مشÈت ا%حث العل¤ عند 
اسلمn، كما إنه يقرر وجود نقص وvدودية فعلية K منهج ا%حث العل¤ عند 

انعدام وسائل ا;قنية الالزمة للبحث وا;حقيق، ولعدم : اسلمn، أرجعه إ_
الم اسلمn للمنهج الفلس§ ا�خيل � تراثهم الفكري، ثم يقرر عكس استس

هذه اiتيجة �صف حالة انهج عند الغرب، ودون أن يورد الشواهد ال©فية � ما 
وصفه من حالة انهج، سوى أن االنضباط اlي تمÝ به منهج ا%حث K اmضارة 

±اث الفكري للغرب، و�نما �ن الغربية جذوره Hئدة  إ_ العصور الوسطى وال
ا;جديد واإلبداع K انهج بسبب إخضاع منهج ا;حقيق وا;دقيق العل¤ 
لقوانn وvددات صارمة، عملت � تهذيب ا%حث وتطور منهج ا;فكo العل¤ 

:" فيما يرى روزنتال، ثّم إنه يقرر أن حالة الغرب هذه لم تكن Aكنة K ال¥ق
س iا بعض احاوالت ابذولة إل¶اد أسلوب منظم للبحث فاألدب العر� يعك

و�ن قلت النعدام الوسائل ا;قنية، إذ أي نفع يرت+ من وضع قوانn مفصلة 
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 K طوطة واحدةî ص سوىiقق اv طوطة، إذا لم يكن �ىî حقيق نص;
متناوD، و¯ذلك أي نفع ير�يه احقق من وضع قوانn صارمة للحكم فيما ¶ب 
قبوD وما ¶ب رفضه، مع عدم وجود وسيلة للتأكد من صحة رواية تبدو مريبة، 
فإن ما نشأ K ال¥ق من تنظيم األسا�ب و�ن قل، اK gÂ حقول معينة من 
 K ا;حقيق العل¤ ذي قوانn صارمة، 

ً
اعرفة، أما K الغرب فقد اتبع أسلوبا

وره متأصلة K العصور الوسطى، يتناول Yيع حقول النشاط الفكري وهو ا�اه جذ
والسبب K ذلك أن ما اÂدر إ_ الغرب من بقايا اmضارة القديمة قليل Aا دفعهم 

، ومن الطرق ...إ_ العناية به بطريقة منتظمة، و�ن األمر � اiقيض K ال¥ق،
انظمة واجهة مشÈت ا%حث العل¤ طريقة عرفت K الغرب باسم ا;نسيخ 

ýما�حيث يتم توزيع أجزاء اخطوطة الواحدة � عدد من النساخ، أما " pecia"ا
K ال¥ق فلم يكن ا;نسيخ ا�ماý إال K ظروف خاصة كما حدث عند نسخ 

وقد يقول بعضهم أنه لم يظهر K اmضارة اإلسالمية " تاريخ دمشق البن عساكر
من جهة أخرى قد و" ، ويتابع"أسلوب منظم عا�ة مشÈت ا%حث العل¤

يكون هذا ا7لو الظاهر من أسا�ب العلم انتظمة، د�ل � نقص فعß يتصف 
ñبه ا%حث العل¤ اإلسال")Å(موضع آخر K وبما أن ال¥ق لم يوفق إ_ :" ،  و يقول

إ¶اد حل Hم لكثo من اشÈت األساسية K ا%حث العل¤، فإن ما يظهر K هذه 
Y �عناها K هذه ا�راسة من صفة العفوية وعدم ا;ناسق، مرّده إ_ االحظات ال

، وهو بهذا يقرر السمة العامة لتراسة ال� )Ë("حّد ما إ_ طبيعة اوضوع نفسه
 lلك بتقرير نتيجة 

ً
أجراها �صف تاريخ ا%حث العل¤ عند اسلمn معتذرا
�نت العفوية وعدم  ك�ى، مردها إ_ أن السمة العامة للموضوع اlي يدرسه

ا;نظيم، و� الرغم Aا تبnّ من خالل دراسة كتاب روزنتال ذاته، من ظهور 

                                           

)Å( / ,?��5�� @AB�� M (���I� jb�5�� CD�;��[ 

)Ë( / ,������ tR�I���/ ,�= 



 ١٠٦  

 �عناÊ انهج K ا%حث العل¤ اlي انت¥ت عناÊه K ارحلة ا;ار�ية ال
 �درسها روزنتال، و� الرغم من قصور مراجعه وعدم استيفائها ناهج ا%حث ال

 K عرفها الفقهاء، وتل
ً
ك ال� اشتهر بها احدثون وال� يشo إ�ها روزنتال مرارا

  .دراسته دون بيان أو توضيح

 K ¤ناخ العلكما إنّه يورد عند وصف أنواع ا;فكo واعرفة ال� سادت ا
nسلمإن :" ال±اث اإلسالñ، ما وصف به فون كريمر النشاط العل¤ عند ا

 K حقل اعرفة ا;جريبية ضمن دائرة أعظم نشاط فكري قام به العرب 
ً
يبدو جليا

 nح nعجيب 
ً
 واجتهادا

ً
مالحظاتهم واختباراتهم، فإنهم �نوا يبدون نشاطا

يالحظون ويمحصون وحn ¶معون ويرتبون ما تعلموه من ا;جربة أو أخذوه من 
 عندما 

ً
الرواية وا;قليد، وlلك فإن أسلوبهم K ا%حث أك� ما يكون تأثoا

يكون األمر K نطاق الرواية والوصف، وlا �تل ا;اريخ وا�غرافية اقام األول 
K أدبهم، وبصفتهم أصحاب مالحظة دقيقة وبصفتهم مفكرين مبدعn؛ فإنهم قد 
اتوا بأعمال رائعة K حقß الرياضيات والفلك، وlلك óح العرب K الت¥يع و� 

 àش K وÂف وÊ كم، وضع قواعد اللغة منv ويعّرض روزنتال "..شامل
ولكن من جهة ثانية óد أنهم K :" باعرفة اiظرية ا;حليلية عند العرب فيقول

حقل اعرفة اiظرية وا;فكo ا;جريدي، لم يستطيعوا أن يتعدوا حدود الفلسفة 
، و�ده K م! الكتاب يعكس هذه اiتيجة ال� )Å("األرسطوطاليسية واألفالطونية

ها K اقدمة، حn يقرر بأن ا;جربة واالحظة لم Ìظيا با©نة وا;قدير عرض
 nومتممت nمؤ¯دت nضارة اإلسالمية، وأنهما �نتا وسيلتmا K تستحقان �ال
للمعارف اiظرية ال� جاءت من الو× أومن ا%صoة ، فهو يقرر استخدام 

K g%عن ا 
ً
ا;وصل إ_ اعرفة، وهذا يتناقض  اmضارة اإلسالمية ا%صoة عوضا
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مع ما أقره من أنها K حقل اعرفة اiظرية وا;فكo ا;جريدي لم تستطع أن 
إن العلوم :" تتعدى حدود الفلسفة األرسطوطاليسية، ومن نصوصه K ذلك

الطبيعية مثل الطب وال سيما علم األدوية والرياضيات والفلك والطبيعيات 
oالحظة، والكيمياء تقت" كث من ا;جربة وا

ً
إن اباحث استفيضة K علم ... ا

الطبيعيات اiظري كتلك ال� óدها K كتاب الشفاء البن سينا، ال Ìتوي � ما 
نستطيع أن ندعوه با;جربة ابتكرة واالحظة ابتدعة، غo أننا óد فقرة واحدة 

شخصية تعود إ_ أيام صبا ابن فقط K ا�زء اlي يتناول الطبيعيات عن مالحظة 
ويذكر iا فخر الرازي مالحظة شخصية الحظها ابن سينا تتعلق بتكوين ... سينا، 

 oضارة اإلسالمية �نت تسmمة تستطيع أن تقول أن اH مطرة، وبصورةالغيوم ا
 للظروف ال� �نت 

ً
� هدى، ولعل السo � ذاك ا�دى �ن من اmكمة نظرا

، وقد يتفق K هذا الطرح مع ما عرضه K اقدمة من رأي ميلر )Å("ذسائدة عندئ
 ثانوية، وقد 

ً
من أن ا%احث اسلم لم يأبه إ_ االحظة وا;جربة بل اعت�هما أمورا

ف¨ ميلر سبب تأخر ا%حث العل¤ عند اسلمn إ_ أن ذلك مرده إ_ اوقف 
العقيدة ا�ينية، ولو راجع 8 من السلx اlي يقفه اسلمون من اmياة بسبب 

 K ا �نا%احثn اiصوص ال¥عية ا�اعية إ_ ا;فكo واiقد واالحظة 
اإلم©ن تفسo معيقات ا%حث بتأثo العقيدة اإلسالمية عليها، ومن أبرز ما يف¨ 
æسورة ا%قرة دعتا إ_ اإليمان بقدرة اهللا � ا%عث وهو ر¯ن أسا K هذا آيتان 

K العقيدة اإلسالمية، بدعوة الشاك K ا%عث والقدرة إ_ مالحظة الظواهر 
ورصدها وتسجيل اiتائج، و� إحداهما دعوة إ_ مباìة األمر با;جريب، جاءتا 

��w��v��u��t��s���r��q��p���o��nm�l��k}� :مرتبتK n قول اهللا تعا_
z��y���x{��¢��¡�����~��}��|£��¦��¥��¤§���®��¬��«��ª��©��¨¯����²��±��°
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ÂÃ��Ë��Ê��É��È��Ç���Æ����Å��ÄÌ����Ñ��Ð��Ï��Î���Í
���Ø��×���Ö��Õ���Ô��Ó��ÒH��G��F��E��D����C��B��AI��L����K��JM����N

R��Q��P��OS����b���a��`��_��^��]����\��[��Z��Y��X���W��V��U��T
�d��c�ef��� � �l��k���j��i� �h� �gz �Y�QB�� :+1, – +.[�  وقد خاطب اهللا ،

 K ا7لق K إ_ اإليمان من خالل مالحظة قدرة اهللا وآياته 
ً
عموم اiاس داعيا

����Ï}�: العديد من اواضع K القرآن الكريم، من ذلك قول اهللا تعا_ �Î� �Í
Ö����Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð×��Û��Ú��Ù��ØÜ��� �á��à��ß��Þ��Ýz �7���� :

����g}� :، و� موضع آخر دعوة إ_ اإليمان بعد اiظر وا;فكر �]1 �f� � �e� �d
hi��v��u��t��s��r��q���p��o��n��m��l��k��jw�����{��z������y��x

��¬�� �«� �ª��©� �¨��§� � �¦��¥� �¤� �£�� � � � �¢�� � �¡� ��� �~��}��|
´��³��²��±���°����¯���®µ�����»��º�����¹��¸��¶z �m�، و�  ��- – -�: 

استخدام االحظة وا;جربة للنقد واحاكمة K عقيدة اإليمان بإD قادر يقول 
�: سيدنا إبراهيم لقومه {��m� �l� �k� �j� �i� �h� �g� � �f� �e� �d

��z��y��x�� �w��� � � �v� �u��t��s��r��q� �p��o�� �n
��g��f��e��d��c��b��a��`���_��~��}��|��{���h
y��x��w��v��u��t��s��r��qp��o��n��m��l��k��j��iz�����{

��}��|z �j�KB]�� :.+ – .��  ظر والعقلiفقد استخدم إبراهيم عليه السالم ا ،
 K ظر إ_ قدرته وآالئهiنا اهللا تعا_ إ_ معرفته واإليمان به باHاإليمان، ود K

وبهذا ال يصح وصف عقيدة اؤمن ا7لق K العديد من اآليات K القرآن الكريم، 
بأنها قائمة � اiظر ا;جريدي والفكر الفلس§ و�نما ² إيمان قائم � العلم، 
ناقد للتقليد ا7اú من اiظر وا;دبر كما K إيمان قوم إبراهيم اlين برروا 

  .كفرهم باهللا إنا وجدنا آباءنا �ا Hبدين

 فإن روزنتال يعمد إ_ تقرير
ً
 من " أنه  وأخoا

ً
Aا ال شك فيه أننا óد هنا Ðا



 

  

١٠٩  

ñالفكر اإلسال K قص الفاضحiار ذلك اÐاستغالل ... أ K ولكن اال�اه العام
إن اiفس الب¥ية اmرة ... القوة وا;أثo قد �اوز 8 حد فأفسد حرية الفكر

mا K ·ها الطبيoس oتطورة الواثقة من ذاتها، ال يسمح �ا أن تسياة، مهما �نت ا
دوافع هذه اiفس طاهرة بريئةـ، بل ¶ب أن تتكيف ;الئم األوضاع الصارمة 

، )Å(""واiماذج ا;قليدية ال� �نت تفرضها îتلف الفلسفات وال)Hت الفكرية
فقد رأى روزنتال أن العقيدة ا�ينية للمسلمn �نت عقبة K طريق حرية الفكر 

Êح بأن من أسباب Yود اmياة الفكرية عند  وا%حث العل¤ الصحيح، حيث
اسلمn تلك العقيدة الراسخة اطلقة، وذلك اإليمان ا¥وط بالقضاء والقدر، 
 oوهنا يش ،oيمنعهم دينهم عن ا%حث وا;فك nسلموانت� إ_ تقرير أن ا

عقل تقررها روزنتال إ_ ج�ية الفكر عند اسلمn وأن اiتائج ال� يتوصل إ�ها ال
 
ً
  .األوضاع الصارمة واiماذج ا;قليدية مسبقا

ولعل ا�راسة ال� أجراها روزنتال لم تستغرق وصف ا%حث العل¤ ومناهجه 
ع� ا;اريخ اإلسالñ �ه، ولكّنها � ما يبدو لم تستغرق ما �ن من  -كما قال-

 ليستخرج اiتائج من 
ً
أسا�ب ومناهج ا%حث K القرون ال� مسحها تار�يا

 K nسلمخال�ا، من ذلك مثًال أّن ما استخلصه þصوص تعرّي علوم ا
قص انهج العل¤ الطبيعيات والفÝياء والطب والفلك من ا;جربة العلمية، ون

القائم � االحظة العتمادها � ا%صoة واعارف اiظرية كما وصف كتاب 
الشفاء، لم تكن نتائج مبنية � مسح ودراسة علمية وافية، ذلك أن ابن ا�يثم 

ìالقرن العا K nسلم، وبالرغم )��Ø-Å�Ñ�( ر�ه اهللا �ن من علماء الفÝياء ا
ال� أجريت � منهجه، و� اiتائج العلمية ا7طoة ال� من وضوح ا�راسات 

سبق بها عg اiهضة القائم � ا;قنيات اmديثة K ا;جريب، لم ي¥ إ�ه 
 أن تتم اإلشارة إ_ منهجه K ا%حث واiتائج ال� توصل 

ً
ا%احث، وlا �ن لزاما

                                           

)Å( / ,v�\] �#�. ,��> 



 ١١٠  

K ي اتبعهlنهج العل¤ ا دراسته الظواهر وبشà إ�ها، وقد وصف ابن ا�يثم ا
ونبتدئ K :" خاص ظاهرة الرؤية ودراسته للعK ،n مقدمة كتابه اناظر حn قال

ا%حث باستقراء اوجودات، وتصفح أحوال ابgات وتميÝ خواص ا�زئيات، 
ونلتقط باستقراء ما �ص ا%K g حال اإلبصار، وما هو مطرد ال يتغo وظاهر ال 

اإلحساس، ثّم نرت� K ا%حث واقاييس � ا;دريج وال±تيب  يشتبه من كيفية
مع انتقاد اقدمات وا;حفظ K اiتائج، وóعل غرضنا Y Kيع ما نستقريه 
ونتصفحه استعمال العدل ال اتباع ا�وى، ونتحرى K سائر ما نمÝه وننتقده طلب 

ا´ واالحظة وا;جريب Aا ، إن خطوات انهج االستقر)Å("اmق ال ايل مع اآلراء
 D nّوصف ابن ا�يثم يتب K اظرiناهج، ولكّن اسوف يتم بيانه K موقعه من ا
طبيعة انهج االستقرا´ العمß القائم � االحظة وا;جربة، Aا حدا با%عض من 

ا علماء الفكر الغر� إ_ االع±اف بتأثر بيكون وغoه بمنهج ابن ا�يثم، وخo م
وال� _يصف موقع مناهج اسلمn من اmضارة الغربية القائمة � ا;جريب، 

، ما جاءت _وصف روزنتال حا�ا بأنه استمرار وتطوير للمعرفة اوروثة من تراثها
به زيغريد هونكه عند حديثها عن دور العرب K مناهج ا%حث وتطور اعرفة 

ل¤ اmق القائم � ا;جربة واالحظة ولم يبدأ ا%حث الع:" ا;جريبية حيث قالت
، وبا;جارب العلمية ا�قيقة ال� ال Ì- اخت� العرب ...إال عند العرب،

، فأثبتوا صحة الصحيح منها 
ً
 وتكرارا

ً
اiظريات والقواعد واآلراء العلمية مرارا

يعية و� هذا األساس العل¤ سار العرب K العلوم الطب... وعدلوا ا7طأ K بعضها،
، أثّر فيما بعد بطريق غo مباì � مفكري الغرب وعلمائه أمثال 

ً
 كبoا

ً
شوطا

، ثّم إنها وصفت ا�ور اlي )Ë("روجر بيكون، وماجنوس و�وناردودافنÎ وجا�ليو
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١١١  

لقد علم اقليدس وبطليموس :" لعبه ابن ا�يثم K اعارف العلمية لعg ا;نوير
إ_ األشياء ال� تريد رؤيتها، فجاء ابن ا�يثم وأعلن بأن العn اجردة ترسل أشعة 

 أيدته �ارب îتلفة 8 االختالف، والواقع أن ...خطأ هذا االدHء
ً
، وأوجد قانونا

روجر بيكون وباكوفون فاروالم و�وناردودافنÎ وجا�ليو ليسو هم اlين أسسوا 
عرب، واlي حققه ابن ا%حث العل¤، إنما السباقون K هذا اضمار �نوا من ال

ا�يثم كما هو معروف عند األوروبيn لم يكن إال علم الطبيعة اmديث بفضل 
لقد �ن تأثo هذا العر� اiابغة � بالد .... ا;أمل اiظري وا;جربة ا�قيقة،

الغرب عظيم الشأن، فسيطرت نظرياته K عل¤ الفÝياء وا%gيات � العلوم 
     )Å("نا هذااألوروبية ح� يوم

وAا سبق إيراده Aا قرره روزنتال من نتائج حول سمات ا%حث العل¤ عند 
Dقو nسلمفاألدب العر� يعكس iا بعض احاوالت ابذولة إل¶اد أسلوب : ا

إذ أي نفع يرت+ من وضع قوانn  منظم للبحث و�ن قلت؛ النعدام الوسائل ا;قنية،
ا لم يكن �ى vقق اiص سوى îطوطة واحدة مفصلة ;حقيق نص îطوطة إذ

K متناوD، و¯ذلك أي نفع ير�يه احقق من وضع قوانn صارمة للحكم فيما 
واية تبدو ¶ب قبوD وما ¶ب رفضه مع عدم وجود وسيلة للتأكد من صحة ر

اK gÂ حقول معينة من ن ما نشأ K ال¥ق من تنظيم األسا�ب و�ن قل مريبة، فإ
و� خالف ما Êح به روزنتال من ضعف انهج عند علماء اسلمn،  فة،اعر

وتفوق الفكر الغر� K وضع قواعد ضابطة وبينة للتحقيق العل¤، óد كثoين 
Aن يؤ¯دون تأثر علماء الغرب واiهضة بمناهج العلماء اسلمK n ا%حث 

سلمون سواء v Kاكمة العل¤، فقد أفاد الغرب من مناهج ا%حث ال� عرفها ا
اmقيقة ومنهج "اiصوص K انهج اiقß ا;اريµ كما فعل Áدمر K كتابه 

                                           

)Å( / ,�8]*D�0�−�0, 



 ١١٢  

واlي بدا فيه تأثره فيما أقره من قواعد انهج اiقß ا;اريµ، بقواعد " ا%حث
علماء اmديث v Kاكمة الروايات واmكم � اiصوص، أو v Kاكمة الظواهر 

ستها، كما أفاد 8 من روجر بيكون وفرنسيس بيكون من منهج ابن الطبيعية ودرا
xنهج ا;جري   .)Å(ا�يثم K االحظة وا;جربة عند ا%دء بتقرير قواعد ا

اإلشارة اقصودة من طرق ا;حقق ال� شاعت K ال±اث العر� لقد �نت 
 ñذكرها روزنتال، اإلسال �ا;حقق من الروايات، متعلقة بمنهج احدثK n وال

Êنهج وخطواته د�ل �ف لو� إيراد بعض من عناال�  االتهاماتلرد �  هذا ا
أو انقولة بالرواية منها توجه إ_ منهج اسلمv K nاكمة اiصوص سواًء اكتوبة 

  :)Ë(الشفوية

،  بدأ منهج ا;حري وا;حقق من صحة الروايات واألخبار K حياة رسول اهللا 
فقد حذر القرآن الكريم من قبول ا�7 قبل Ìقيقه K مواضع كثoة أبرزها داللة 

���������Z��Y��X��W���V��U��T��S]��}� :قول اهللا تعا_ �R��Q��P��O
���`��_��^��]��\z ����x)� :.�  أصحابه وأرشدهم إ_ ¡ورة xiو¯ذلك أمر ا ،

 K األخبار، وحذر من ا;هاون K قالا;حري nمن : " رواية األخبار ونسبتها إ�ه ح
nيرى أنه كذب فهو أحد ال©ذب 

ً
 ، )Ñ("حدث عّ� حديثا

ً
 ومنبها

ً
من :" وقال vذرا

 فليتبّوأ مقعده من اiار
ً
وباiظر إ_ مسئو�ة اسلم ال©ملة ، )Ô("كذب ّ. متعّمدا
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K صحة الروايات عما ينقله من أخبار إ_ غoه، فقد بدأ منهج ا;حري وا;حقيق 
منذ عهد الصحابة، حيث اعتمد منهج الصحابة K قبول األحاديث بعد وفاة رسول 

أنهم أخضعوا الرواية الشفوية لقواعد _: � قواعد وأسس بيّنة، أبرزها  اهللا 
وضوابط منها األخذ با;ثبت وا;حري بطلب شاهد � األقل قد سمع ا�7 من 

 من الوقوع K : ةرسول اهللا، والقاعدة اwاني
ً
ا�عوة إ_ اإلقالل من الرواية اح±ازا

ا7طأ، ومنها أنهم �نوا يزنون األحاديث اروية و�اكمونها بما جاء K القرآن 
الكريم، فإذا خالف م! اmديث نص القرآن شكوا K صحته ودققوا ا%حث 

  .وا;فتيش عنه

 معالم منهج ا;حري وا;حقق من 
ً
اiصوص والروايات وقد تطورت الحقا

انقولة، حيث وضع احدثون منهجهم ا7اص K قبول الرواية و� ردها، وقد 
برزت اعالم العامة lلك انهج منذ عهد ا;ابعn وتطورت K العصور الالحقة 

  :و�ن أبرز تلك اعالم

يعّ� السند عن الطريق اوصل إ_ اmديث من سلسلة الرواة : نقد السند-أ   
اlين نقلوا اmديث عن بعضهم ح� يصل إ_ رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم،وقد 
 éاهللا عنه، و�نت قصة سؤال عمر أل ãعهد عمر ر K بدأ السؤال عن السند
 أبرز د�ل � ذلك، 

ً
 وطلبه رã اهللا عنه شاهدا

ً
مو/ عن حديث االستئذان ثالثا

ات بn اسلمK ،n أواخر عهد وقد بدأت دراسة األسانيد منذ ظهرت ا7الف
عثمان رã اهللا عنه، وتفرق األمة وظهور األحزاب وا�ماHت، فقد روي عن 

لم يكونوا يسألون عن اإلسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : vمد بن سoين أنه قال
، وقد عرف عن اإلمام الزهري أنه عّد ترك ذكر اإلسناد جرأة "سموا iا رجالكم

_، وعدم مباالة بدين اهللا، وقد �نت موازين نقد السند ذات حدين أو � اهللا تعا
nطرف:  



 ١١٤  

  *éقد اإل¶اiالراوي، من صفات : ا K ب أن تتوفر¶ �ويدل � الصفات ال
الضبط والعدالة واإلسالم وا%لوغ والعقل، والعلم بما �يل اع½ ويغoه، وقد بدأ 

يشددون � ¡ورة االلáام باللفظ اiبوي ìط الضبط منذ عهد الصحابة ف©نوا 
 بما �يل اللفظ من 

ً
اH ع½ إذا �ن الراويK األداء، ومنهم من أجاز الرواية با

قالت :" مع½ إ_ غoه، فقد روى ا7طيب ا%غدادي بإسناده عن عروة بن الزبo قال
ثّم تعود فتكتبه، يا ب� إنه يبلع� أنك تكتب ع� اmديث : Hئشة رã اهللا عنها

هل تسمع K : أسمعه منك � Ïء، ثّم أعود فأسمعه � غoه، فقالت: فقلت �ا
  .ال بأس إذن: ال، قالت: اع½ خالفا؟ قلت

اiقد السلx، ويدل � الصفات ال� ¶ب أن يت)ه عنها راوي اmديث كما *  
؛ فالعدل 8 من الáم أوامر K خوارم اروءة، وخوارم اروءة Aا يمّس صفة العدالة

nا�ين وحافظ عليه و�ن سلو¯ه قدوة ومثًال أ� للمسلم. 

األحاديث واألخبار ال� _:وقد قام منهج اختبار السند � قواعد أبرزها أن *  
يرويها من لم تشتهر عدا;ه ال تقبل إال بعد اختبار أفعاD وتتبع أحواD وتقييمه 

 الختبار الضبط، وه
ً
و vاكمة رواياته عرفة قدرته � سماع الرواية كما ¶ب وفقا

 �مًال وثباته � الرواية ذاتها من وقت السماع إ_ وقت األداء 
ً
 _وحفظها حفظا

وأما روايات مستور اmال أو ÓهوD فليست روايات مقبولة، وأن من اختلف 
م vاكمة روايات تت _العلماء K تعديله و�ر�ه ¶ب ا;وقف عن قبول روايته، 

الراوي ودقته K ا;حمل والضبط فيما يروي من خالل مقابلة روايته للحديث مع 
رواية غoه من اwقات اعروفn باmفظ والضبط واإلتقان، فإن وافقت روايته 
رواياتهم فهو ثبت ضابط �تج «ديثه، و�ال فإنهم يعدونه îتل الضبط مهجور 

من أخذت عليه هفوة تنال من مروءته وضبطه، كما ال تقبل رواية 8  _اmديث،
 دون اiظر فيها

ً
  .ترّد رواية الفاسق مطلقا



 

  

١١٥  

وهو اmكم بتصحيح اiص : اiقد الش1: األول: وD مستويان: نقد ا! -ب  
أو ضعفه بناًء � ما �ن من نقد الرواة، وترتيب األحاديث � مستويات باiظر 

الش1 إما أن يتم بنقد أسلوب الراوي K نقل روايته، ونقد  إ_ م©نة الراوي، واiقد
ألفاظ اmديث اlي ينقله الراوي ودرجة فصاحة اiص، ومن ذلك نقد اللفظ 
بمالحظة ما يكون من ر�كته أو ضعفه، أو أن يكون K اiص انقول حذف 

، وقد وصف ابن 
ً
 أو معنويا

ً
 لفظيا

ً
دقيق العيد ما أللفاظ متعلقة باiص اتب� تعلقا

انت� إ�ه علماء ا�رح وا;عديل وعلماء اmديث بعد Aارستهم طريقة اiقد 
Dديث هيئة نفسانية وملكة قوية : بمستوياتها وأش©�ا بقوmوقد حصلت لعلماء ا

  .يعرفون بها ما ¶وز أن يكون من ألفاظ اxi ص� اهللا عليه وسلم وما ال ¶وز

د ا! نقد اضمون، ويقوم � تفسo اiص وفقه معناه واستوى اwاª من نق  
الستنباط ما يشتمل عليه من أح©م وتوجيهات، وiقد ا! مراحل حيث يبدأ من 
مرحلة نقد ما حول اiص ودراسة الظروف ال� البست ا�7، فاiصوص منها ما 

وروده  هو vكم ومنها ما هو منسوخ ،وتعرف ا%احث إ_ ظروف ا�7 وأسباب
بساعده K اmكم � اiص إلعطاء ا�اللة اناسبة، وتقوم هذه ارحلة � منهج 
االستقراء، وذلك باستقراء االبسات والظروف ال�  ورد فيها اiص، ثّم استقراء 
وYع اiصوص ال¥عية اتعلقة بموضوع ا�7 أو اiص اروي، ومن ثّم تتّم عملية 

طوة ا;ا�ة من خالل عرض ا! � اiصوص اقطوع بها من اختبار ا! K ا7
قرآن وسنة، ثّم عرض ا! � حقائق ا;اريخ اعروفة K عg اxi، ثّم عرض 

8 : ا! � بدهيات العقول السوية، بناًء � القاعدة ال� ذكرها ابن ا�وزي
iقول فاعلم أنه موضوعحديث رأيته £الفه العقول وتناقضه األصول وتباينه ا.  

Ìديد اع½ اإلYاú للنص وÌديد : وارحلة اwانية من مراحل نقد اضمون  
معاª ألفاظه ودالالتها K اللغة العربية، للوقوف � األح©م ال� اشتمل عليها 
وفق منهج االستنباط القائم � العلم بقواعد اللغة ودالالت األلفاظ وقواعد 



 ١١٦  

  .أصول الفقه

 عند دراسة انهج ا;اريµ أن نقد اصادر األصلية واwانوية 
ً
وقد يتبnّ الحقا

 � من القواعد ال
ً
من مصادر اعرفة ا;ار�ية قد قام � هذه األصول، بل إن عددا

سوف ندرسها K بابه قد تكون بمثابة إHدة قو%ة وترتيب �ذه القواعد بصياÁت 
  .îتلفة

 ;حمل الرواية وقد وضع علماء اسلمn : ا;حمل واألداء للرواية -  
ً
ìوطا

 أخرى لقبول الرواية Aن �ملها
ً
كما بينوا طرق Ìمل ) ìوط األداء( وìوطا

 K ستويات هذه الطرق، ومراتبهاالرواية وطرق أدائها، ووضعوا مراتب واضحة 
Dص و� قبوiتبليغ ا.  

  ا�حث العل� 3 اDجتمعات اDسلمة  خصوصية: اDطلب ا/الث

تبnّ فيما سبق أن العلوم اإلسالمية قد سبقت إ_ تقرير وتفصيل العديد من   
القواعد ;ضبط بها ا%حث K اiصوص والوثائق والروايات ا�ينية وا;ار�ية،  
 � بانهج ا;اريµ، ظهر ذلك K فروع العلم ال

ً
فيما اصطلح � تفصيله الحقا

امت منهجيتها K نقل الروايات وتداول اiصوص � الشك من خالل vاكمة ق
الراوي واروي، وقد صار ;قرير هذه القواعد انهجية وطريقة إجرائها علم 
خاص بها عند اسلمn، أطلق عليه علماء اmديث علم ا�رح وا;عديل وتبعته 

 معايo منهجية علوم الرجال والعلل، وقد تأصلت قواعد هذه العلوم 
ً
;صo الحقا

 بالشك انه& K الروايات 
ً
حاكمة الروايات واiصوص ا;ار�ية فيما س¤ الحقا

 K µنهج ا;اريا;ار�ية، وقد يتبnّ هذا بصورة واضحة عند تفصيل «ث ا
  .الفصل األخo من هذا الكتاب

العلم ال¥ý و� كما عرفت العلوم اإلسالمية انهج االستقرا´ K فروع  
علوم اللغة، وعرفته K علم أصول الفقه K صورة مقننة تبnّ فيها تطبيق قواعد 
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 K xنهج ا;جريانهج وفق أسس دقيقة قررها علماء األصول، وعرف اسلمون ا
علوم الطبيعة والفÝياء كما تبnّ، وقبل ا;فصيل K بيان القواعد العامة نهجية 

رائية والوصفية وا;جريبية فال بّد من بيان ما تتفق فيه ا�راسات ا%حوث االستق
وا%حوث ايدانية K ا%حث العل¤ عند اسلمn مع غoها لعموم انهج، وما 

nسلم  :£تص فيه عن سواها 7صوصية العقيدة والفكر عند ا

عن  تبدأ Hمة ا%حوث ايدانية اتخصصة بدراسة مشÈت الواقع وا%حث*
حلول �ا معتمدة � انهج االستقرا´، حيث تبدأ من مالحظة اش�ة ا%حثية 
 K نهج االستقرا´، ويتّمورصدها، وتقنn الفروض العلمية ثّم اختبارها بقواعد ا

ا%يانات واعلومات اأخوذة من ( هذه ارحلة من ا%حث Yع ا%يانات اإلم�يقية
  . ¶ري عليها ا%احث دراستهمن ا�ماعة ال�) الواقع

K ا%حوث ايدانية القائمة � انهج االستقرا´ ليس K اإلم©ن تعميم نتائج *
ا�راسة دون vاكمة نتائج ا%يانات اجموعة ومقايستها بقواعد ومعايo نظرية 
Hمة، Ìتكم إ�ها ا%يانات ا�زئية ;قرير دال;ها � مش�ة ا�راسة، وبهذا 

Ì ³نهج االستنباتاج ا%حوث ايدانية االستقرائية K مرحلتها األخoة إ_ ا
�تس½ �ا من خالD تعميم اiتائج ال� توصلت إ�ها من العينة إ_ اجتمع اlي 
تدرس فيه اش�ة، وقد �ن منهج العلماء اسلمK n الفقه قائم � االستقراء ثّم 

 بالطريقة االستنباط فسبقوا بذلك إ
ً
_ تقرير العالقة بn انهجn فيما س¤ الحقا

العلمية اmديثة للبحث العل¤، وهذا ما سيتم بيانه با;فصيل عند دراسة هذه 
  .اناهج وتفصيل بيانها

K ا%حوث اإلم�يقية العملية أو دراسة اشÈت ايدانية K اجتمعات *   
Ìليل دالالت ا%يانات ال� Yعها ا%احث  اسلمة ال تتوقف نتائج ا%حث عند

من العينة بعرضها � قوانn ومبادئ علمية Ìتكم إ�ها، بل إنها تتجاوز ذلك إ_ 
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vاكمة تلك اiتائج ومعايرتها باiصوص ال¥عية الواردة K بابها، يقول عبد 
" لم الر�ن اiقيب K وصف منهجية ا%حث ال±بوي اإلسالñ بأن ا%احث اس

 بأن يتقن Yيع مهارات ا%حث العل¤ عن طريق القراءة الواعية 
ً
إذا �ن مطا%ا

فإن ذلك ال يك§ K اكتسابه انهجية اإلسالمية  ...لكتب مناهج ا%حث العل¤
ما لم يصاحبه K نفس الوقت دراية �ملة K األصول اإلسالمية بموضوع دراسته 

، ثّم إنه يستطرد Å( K("رضه iتائج ا�راسة� أن تنعكس تلك ا�راية أثناء ع
 ñللبحث العل¤ اإلسال ßظري ا;أصيiانب ا�موضع آخر �صف ا;©مل بn ا

ا�قة العلمية K وصف : *واإلخالل بأحد ا�انبn:" وجانبه العمß ا;طبي�
ن ردها إ_ األصول اإلسالمية واmكم عليها م*الظاهرة ال±بوية وتقريرها، ثّم 

خالل تلك األصول، هو إخالل بانهجية العلمية اإلسالمية كà، إن االكتفاء 
بتحديد اثل والغايات دون أرضية صلبة يقيم عليها ا%احث بناءه � أرض الواقع 
ال±بوي Ìليق K اثا�ات واالنبغائيات، كما إن االكتفاء بالوصف وا;قرير �ذا 

تغيoه وتطويره وفق األصول اإلسالمية اwابتة،  الواقع كما هو عليه دون vاولة
 من أهدافه ارجوة

ً
  )Ë("يفقد ا%حث ال±بوي رسا;ه K اmياة و¶عله Óردا

واlي تبA nّا سبق أن ا%احث اسلم K دراسته اشÈت الواقعية K ا%حوث 
vاكمتها  اإلم�يقية ايدانية مطالب بإثراء «ثه ايداª ونتا�ه من خالل

اسة تأصيلية للمش�ة، وهو K باألصول اعيارية اإلسالمية ش�ة ا�راسة، K در
إما أن يتبع ا�راسة العملية ا;طبيقية با�انب اعياري اإلسالñ؛ �تم -Å:ذلك

باiظر K قواعده ومبادئه vاكمة اiتائج ال� توصل إ�ها K «ثه ايداª، وÌليلها 
أن -Ëية من اش�ة وحلو�ا ، و�ما K إطار موقف ال¥يعة اإلسالم ومناقشتتها

                                           

)Å(  �£�I� u*A� ,��5I� ?�}�^� F*�Z�� @AB�� M �K��E �KxN;� *A]o ���*��T ����:] j�;� *A] �£��
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 nظري، ويبiي بها األدب اêيدانية اإلم�يقية بدراسة تأصيلية ييسبق ا�راسة ا
موقف اإلسالم من أسئلة ا�راسة ومش�تها، وبعد أن يدرج ا�راسة ا;أصيلية 

دراسته ايدانية وفق مناهج  ش�ة «ثه K الفصل األول فإنه مطالب بإتمام
ا%حوث اناسبة للمش�ة سواًء أكانت وصفية أم �ريبية، فإذا انت� ا%احث إ_ 
نتائج ا�راسة بإجابة أسئلتها من خالل Ìليله بياناته ال� Yعها من الواقع، فإنه 
ñظري اإلسالiضوء ما يقرره األدب ا K ليلهاÌتائج وiيعمد إ_ مناقشة هذه ا 

اؤصل ش�ة ا�راسة، وبهذا فا%احث اسلم مطالب بأن ¶مع إ_ دراسته 
 nّيقررها اإلسالم كما تب �  .ا;طبيقية ايدانية أصو�ا العلمية الت¥يعية ال
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  املنهج االستنباطي: املبحث األول

  التاريخ العلمي للمنهج االستنباطي ومفهوم االستنباط: أوالً

 هذا األصل اwال2 � االستخراج، كما 
ّ

االستنباط لغة من اiبط حيث يدل
 فقد يس� ااء اlي �رج من اK 3% أول عهدها باiبط بفتحتn، وأما 

ً
اصطالحا

 عند األقدمn � استنتاج نتيجة معينة من مقدمة أو من عدة مقدمات
ّ

، )Å(دل
 " واالستنباط أو االستدالل كما عرفه رنيه ديكارت

ً
حر¯ة ذهنية نستنتج بها شيئا

 من Ïء معلوم، و� تعريف آخر هو استخالص نتائج من Ïء نعرفه 
َ
Óهوال

� صدق قضية ما K ضوء مبادئ Hمة تصدق معرفة يقينية فهو نوع من ال�هنة 
م بها : وعرف اناطقة االستدالل بأنه )Ë("عليها

ّ
ال�هان اlي يبدأ من قضايا مسل

 . )Ñ("ويسo إ_ قضايا أخرى تنتج عنها بال¸ورة دون اال;جاء إ_ ا;جربة
ّ

كما يدل
�ية، باالستناد إ_ االستنباط � اشتقاق اعاª ا�زئية من القواعد أو القضايا ال

اسلمات وا%دهيات وا;عريفات، ومن تعريفات االستنباط وصفه بأنه انتقال 
اlهن من عدة قضايا أو من قضية مسلم بها إ_ قضية أو قضايا أخرى نا�ة عنها 

 لقواعد انطق
ً
، ويقوم هذا ا;عريف � قاعدة مضمونها أن ا;فكÔ( o(وفقا

©م العالقة االستدال�ة بn األصل وما يتفرع منه، وقد االستنبا³ يقوم � إح

                                           

)Å( / ,?��T�=,> 
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، واالستنباط كما عرفه )رنيه ديكارت(يرجع ا%عض قواعد انهج االستنبا³ إ_ 
 من Ïء معلوم، فهو بمثابة استخالص 

ً
 Óهوال

ً
حر¯ة ذهنية نستنتج بها شيئا

و نوع من ال�هنة اiتائج من اعارف ا�قينية السابقة �ينا، و� صياغة مع�ة ه
، )Å(� صدق قضية ما K ضوء مبادئ Hمة تصدق عليها أو تندرج القضية Ìتها

وبعبارة îتgة هو انهج اlي ينطلق من مبادئ أو معطيات ثابتة إ_ نتائج 
  .)Ë(تتضمنها فهو تفكيك القضية إ_ أجزائها

ل لتاللة � الستدالستخدم ا%عض بn االستنباط واالستدالل فيا يقرنوقد 
عرفه باعتباره التسلسل انط� انتقل من مبادىء أو قضايا أو�ة إ_ االستنباط في

 nقضايا أخرى تستخلص منها بال¸ورة ودون اال;جاء إ_ ا;جربة، وفّرق ب
االستدالل وال�هنة بأن االستدالل عملية منطقية تنتقل من قضايا منظور إ�ها 

إ_ قضايا أخرى نا�ة عنها بال¸ورة ) صدقها أو كذبها بgف اiظر عن(بذاتها 
 لقواعد انطق، أما 

ً
خص من االستدالل حيث يكون فيها ال�هنة فÀ أوفقا

ة، وباختصار فاالستدالل ال التسليم بصدق اقدمات ومن ثّم إثبات صحة اiتيج
 ينبئ عن صدق اiتائج وصحتها و�نما صدورها ¡ورة عن مقدمات وأ يعّ� 

معلومة، أما ال�هنة فتخ�نا بصدق ما نصل إ�ه من نتائج ألنها تقوم � التسليم 
  .)Ñ(بصدق اقدمات

كما ويعرف ا%عض انهج االستنبا³ باعتباره تفريعات علمية � القضايا 
استخراج اعاª من : ال�ية أو اسلمات لà اختصاص، وعرفه ا�رجاª بأنه

، ومن ا;عريفات اmديثة ال� وصفت )Ô(وة القر�ةاiصوص بفرط اlهن وق
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االستدالل واالستنباط فأوجزت K بيانه وأحسنت K ا;عبo عنه، وصف 
االستنباط بأنه نوع من االستدالل �تّص Òانب ا;فكo العقß، ويقوم � 
االنتقال من اقدمات إ_ اiتائج، ويف±ض أن التسليم بصحة اقدمات مقتٍض 

تلزم للتسليم بصحة اiتائج، فاالستنباط استخراج فكرة من أخرى أو ومس
  .)Å(استخراج نتيجة من مقدمة أو من عدة مقدمات

وsلص Aا سبق أن انهج االستنبا³ حر¯ة ذهنية تقوم � استخالص نتائج 
من قضايا و%يات عقلية مسلم بها بشà مباì ال �تاج إ_ ا;جربة، أو هو انتقال 

ال�يات واسلمات العقلية إ_ ا�زئيات والفروع ارتبطة بها وانت¥ة K من 
Hلم الواقع، وعند األصو�n هو استخراج اعاª من اiصوص بفرط اlهن وقوة 

  .القر�ة

 K ذورهÒ الفكر الفلس§، فهو قديم ضارب K وأما عن تاريخ االستدالل
فقد قامت الفلسفة اثا�ة � انهج  بدايات الفلسفة اإلغريقية ا�ونانية،

االستدالú الرياã اlي بدأه أفالطون بمسلمات وفرضيات Hمة حول اعرفة، 
�ن غرضه منها أن ي�هن أن اعرفة اmقيقية vصورة K اعرفة العقلية اجردة، 

إنما  وأن معرفتنا با�زئيات وا;فصيالت واشاهدات ال� نراها � أرض الواقع
² أثر من آثار اعرفة العقلية، فاإلنسان يتعرف الواقع باستدالD عليه من اmقيقة 
اوجودة أصًال K العقل، وأفضل ما يمكن أن يمثل هذا انهج ا;فكo الرياã أو 
 Àنهج ا;جريدي لعالم األف©ر، ومن ثّم فمعرفة الرياضيات، فالرياضيات تمثل ا

خٌط K منتصف الطريق بn اعارف الوهمية ال� يراها  كما يصفها أفالطون
  .اإلنسان H Kلم الواقع، واmقائق القائمة H Kلم اثل
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وقد آلت أف©ر أفالطون وفلسفته إ_ تأصيل انهج االستدالú القائم � 
اكتشاف اعارف ا;فصيلية ا�زئية من ال�يات وا%دهيات القائمة واسلم بها، 

فقد �نت اعرفة كما يراها أفالطون Ìليلية، تنتقل من ال�يات واسلمات إذن 
العقلية اوجودة H Kلم األف©ر إ_ ا�زئيات والفروع انت¥ة H Kلم الواقع، كما 
 �إن انهج الرياÌ ãليß يعتمد � اسلمات والقوانn وال�يات العقلية ال

ول للمفردات والوقائع ا�زئية ال� يسأل عنها، فلو �للها الرياã �صل إ_ حل
سئل عن مساحة غرفة مستطيلة الستخدم قاعدة استطيل، ولو سئل عن الوقت 
اlي تستغرقه مر¯بة K ا7روج إ_ الفضاء اlي يبعد مسافة ما، الستخدم قانون 

̈عة mل اش�ة، ف§ Yيع اmاالت الرياضية يتوصل إ_ معرفة الوا قع من ال
خالل العموميات والقواعد ال�ية ال� ¶ردها العقل و�áنها كمعرفة مقو%ة 

  .وجاهزة للتطبيق

وجاء بعد أفالطون أرسطو اlي عمل � تمثيل أف©ره K الواقع K مبدأ القياس 
األرسطي، كما جاء أوغسطn وغoه من رواد اثا�ة اlين أيدوا استدالالت 

من Hلم األف©ر، «يث تكون الفرضيات وال� يسمونها  أفالطون � الواقع
 للمعرفة والشتقاق اعارف H Kلم ااديات 

ً
اmقائق من Hلم الفكر واثل، أساسا

  .والواقع

وبناًء � ما سبق فقد ذهب أنصار الفلسفة اثا�ة إ_ أن انطق أو ا�يالكتيك 
يعّد األسلوب أو الطريقة اث� K الوصول إ_ اعرفة، وبذا �ن ا;أصيل للمنهج 
االستدالú القائم � الفروض العقلية وانطقية، وجاء بعد هؤالء ديكارت اlي 

صل ا سواه من اعارف، فقد شّك ديكارت K اعرفة أكد أن الفكر ا�يالكتي' أ
، فجعل من )أنا أفكر إذن أنا موجود(اmسية والعقلية و� 8 اعارف إال K حقيقة 

هذه اسلمة أصًال لالستدالل � ما سواها من اmقائق الواقعية والغيبية، فب½ 
واقع وvاولة فهمه، فقد عليها مسلمة غيبية استطاع أن ينطلق بعدها إ_ معرفة ال
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اإلنسان (، �نطلق إ_ مسلمة أن هذا )أنا أفكر إذن أنا موجود(بدأ من مسلمة 
ال©مل افكر ال بّد أن D 5 خالق D من الكمال ما يف¨ وجود هذا اإلنسان 

ب½ نظامه K ا;فكo " اإلنسان افكر واإلD ال©مل"، وبعد هذين ابدئn )افكر
 من اعارف الواقعية والغيبية"اlات واأللوهية" واس�

ً
  .، ليشتق بعدها كما

ثّم جاء بعد هؤالء عدد من افكرين اثا�n أمثال جورج بÜo وأمانويل 
�نت وسواهم Aن أقر بمنهج االستدالل � مفردات اmقائق الواقعية، من مسلمات 

امت الفلسفة ا�ونانية وفلسفة الفكر وقواعد العقل اإلنساª، وبا;اú فقد ق
العصور الوسطى � انهج االستدالú، وتزامنت مع الفلسفة اثا�ة امتدة 
فروعها K العصور الوسطى، فلسفة أرسطو ال� بدأها من انهج االستدالú فيما 
يس� بالقياس األرسطي، �نتقل إ_ مرحلة من ا;فكo بموجودات الكون 

وال±تيب K األشياء واوجودات، و�لص أرسطو إ_ فلسفة ويكتشف ا;صميم 
ا;نظيم ال� أقّر فيها أن 8 ما K الكون منظم  بتسلسل هرñ، و� موجود يمكن 
تنظيمه لفهمه، وبا;اú ف§ اإلم©ن أن نصل إ_ العموميات واmقائق اجردة من 

تلك العموميات، و�ن K دراسة ا7صوصيات أو الفروع الواقعية ال� تتمثل فيها 
هذا ا;فكo بداية االنشقاق عن انهج االستدالú إ_ غoه، فقد سّجل أرسطو 
 K الطبيعة nوضع ما يس� بقوان K لم الطبيعة سبقهH بإشارته إ_ تنظيم ونمطية

  .الفكر الغر�، وال� طورها من جاء بعده K قوانn االستقراء

ت واقعية أرسطو � يد عدد من افكرين �ن من و� السنوات ا;ا�ة تطور
أبرزهم فرنسيس بيكون، واlي بدأ من مهاYة أنصار أرسطو اؤيدين للقياس، 
 ،oا;فك K باالة بتطور العلم و;بنيهم األسا�ب الالهوتيةفقد هاYهم بعدم ا

عارف اجردة وال� تقوم كما تبnّ � ا%ناء � االف±اضات اسبقة أو � ا
 Dالعل¤ بقو oمنهجية ا;فك K تائج الفرعية، وقرر بيكون قاعدتهiالستخالص ا
أن العلم ¶ب أن يبدأ من االستفسار اmقي� اlي ال تثقله ابادئ اقررة 
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واالف±اضات اسبقة، وبذا تطورت منهجية االستقراء K ا%حث عن اعرفة، وقد 
K تأييده (بn رجال العلم أمثال جا�ليو ورجال الكنيسة ساعد ا7الف اlي شّب 

، K تأصيل )نظرية دوران األرض حول الشمس فيما يس� باiظرية الكوبرنيقية
انهج االستقرا´ ودعمه � حساب انهج االستدالK ú ا;فكo، وبعد اwورة 

أن ابادئ  ال� بدأها بيكون � أسا�ب ا;فكo االستدالú فإنه اف±ض
 تمنعه من حرية 

ً
واسلمات واعارف السابقة تقيد حر¯ة العقل وتشà أوثانا

وثن الو¯ر اlي يدل � أننا : *الفكر، ومن ثّم فقد دH إ_ £ليص العقل من أوثان
نسلم باألشياء حدودية �اربنا، ووثن القلة ومعناه أننا نؤمن باألشياء ال� يصدقها 

ثن السوق وهو وثن اللغة وÌديد ال�مات بدالالت ومعان معينة أكê اiاس، وو
قد تعيق الفهم، ووثن ا¨ح وفيه قيود ا�ين والفلسفة القومية ال� تمنعنا من 
رؤية األشياء بموضوعية، وخلص بيكون إ_ تأطo االستقراء بوصفه بأنه عملية 

ولكن لفحص هذه  �ميع ا%يانات عن ا�زئيات ال جرد الفهرسة وال±قيم
  .ا%يانات ومالحظة اmقائق وتفسoها

و� الرغم من ا�ور الضخم اlي مثله بيكون K تاريخ االستقراء، فإن دخول 
انهج االستقرا´ إ_ العلوم اإلنسانية لم يكن بتأثo بيكون اlي اعتقد أن العلم 

نما �ن ذلك ا�ور ن جاء باالستقراء ينب÷ أن يقيد K العلوم الطبيعية واادية، و�
بعد بيكون من فالسفة ال�اغماتية وغoهم اlين اجتهدوا K تفعيل دور االستقراء 
K �فة ميادين العلم، فقد وسع ال�اغماتيون العمل بالطريقة االستقرائية �تناول 

االقتصاد والسياسة وعلم اiفس وا;عليم واألخالق، من ذلك : ا%حث K علوم
K تطبيق االستقراء � دراسة السلوك االجتماý ) جون هربرت ميد(دور مثًال 

العمل بالطريقة االستقرائية ;صل ا�7ة ) و�ام جيمس(واiف�، كما وسع 
إ_ ) لوك(اإلنسانية، فقد طبق االستقراء � اسائل األخالقية وا�ينية، ونظر 

تلقاها با�7ة وقبلها يكون عقل االستقراء باعتباره منبع معرفة اإلنسان وال� ي
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، و�نما يتعلم اإلنسان من اإلحساس
ً
تل� اعرفة با;جارب (اإلنسان خا�ا

 ) باmواس
ً
 توسع ديوي K تطبيق االستقراء ح� جعله أساسا

ً
واالنع©س، وأخoا

ذهبه .  

وقد ظهر بn متأخري الواقعية من حاول أن يوالف ويوائم بn انهج 
 úفقد كتب االستدال ،xنهج االستقرا´ ال±¯ياالستنبا³ ا;حليß وبn ا

 ßليÌ فيها أن دور الفلسفة nعدد من كتبه، وب K برتراندرسل عن الفلسفة
تو�§، وع½ بهذا أن الفلسفة K مرحلتها األو� أو االبتدائية ينب÷ أن تكون 

السابقة معتمدة K ذلك � ناقدة فتبnّ األخطاء واألوهام انطقية K األنظمة 
قواعد ومبادئ االستدالل، وبعد ذلك تنتقل إ_ مرحلة الحقة يكون دورها فيها 

 
ً
 (تو�فيا

ً
، حيث تعمل � وضع الفرضيات ال±¯يبية فتقدم فرضياتها عن )تر¯يبيا

طبيعة العالم من موجوداته، كما دH أالكوي� إ_ تضمn انهج معرفة عملية 
  . وأخرى تأملية

وبرغم ازاعم ال� يدعيها أنصار الفكر ا;جريx واذهب الواق· من رفض 
الفكر االستنبا³ االستدالú القائم � اشتقاق وÌليل اعرفة من اسلمات 
اiظرية والقواعد العقلية، إال أن اiاظر K الطريقة العلمية اmديثة ناهج ا%حث 

االستقرا´ K خطواتها األو�ة من اإلحساس ايداª ¶دها تبدأ من انهج 
، وتنتÀ بانهج االستدالú ...باش�ة وÌديدها وصياغة الفروض واختبارها

 �االستنبا³ كما سيتبnّ فا7لوص إ_ داللة نتائج ا%يانات اإلم�يقية العملية ال
ل �ذه الفروق Yعها ا%احث باالستقراء من العينة، ال يتّم إال من خالل االستدال

ال� دلت عليها ا%يانات من ا;وزيعات االف±اضية اiظرية وانحنيات اiظرية 
كما سيتبnّ، فيما يس� باإلحصاء االستدالú، وهذا يثبت مزاوجة الطريقة العلمية 
اmديثة للبحث بn انهجn االستقرا´ واالستنبا³، فاالستدالل الرياã أساس 

ض وا7لوص إ_ أح©م ونتائج �تم تعميمها � Óتمع ا�راسة، v Kاكمة الفرو
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وبهذا فقد استطاعت اناهج اmديثة أن تثبت وحدة اعرفة كما تقررها ال±بية 
اإلسالمية، فاالنشقاق بn اعرفة اiظرية االستنباطية واعرفة العملية االستقرائية 

 K انهج اmديث للبحث الع
ً
ل¤، واعرفة K ال±بية اإلسالمية لم يعد مقبوال

  .مت©ملة وموحدة األهداف ألن خالق اعرفة وموضوHتها واحد سبحانه وتعا_

  : ميدان املنهج االستنباطي وجماله I العلم: ثانياً

يرّد ا%عض أصول انهج االستنبا³ إ_ ا;فكo الرياã، وقد تطور ح� صار 
 لس� العلوم وا;جديد 

ً
فيها، ف§ اإلم©ن القول بأن العلوم Á K%ها منهجا

 nوالقوان ªللمعا 
ً
 أو إظهارا

ً
استنباطية فÀ ال تعدو أن تكون استخراجا

والعالقات من اiصوص أو الظواهر أو الرموز، وهذا يعيد إ_ تعريف االستنباط 
كما وصفه ا�رجاª، ففيه استخراج للمعاª من اiصوص بفرط اlهن وقوة 

�ة، وبذا يظهر أن ا�راسات وا%حوث ايدانية K تقديمها لألدب اiظري القر
تفّعل انهج االستنبا³ الستخالص مش�ة ا�راسة و�ليتها، كما يظهر االستنباط 
فيها K استخالص فقرات أداة ا�راسة، كما يظهر انهج االستنباK ³ ايدان 

ا%احث ببذل أق- جهد عقß ونف�  ال±بوي من كونه الطريقة ال� يقوم بها
  .)Å(عند دراسة اiصوص بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة

وانهج االستنبا³ أساس معا�ة اسائل اiظرية والرياضية ويعرف فيها 
بانهج القياæ، كما يستعمل K أصول ا�ين وأصول الفقه، ألن انهج االستنبا³ 

úي يتأسس � منطلقات نصية االستدالlا æالقيا ßيقوم � ال�هان العق 
كما ثابتة �ستنباط اmكم ال¥K ý مسألة Hرضة باالستناد إ_ اiص اwابت، 

منهج الفلسفة إذ هو أصل بناء القضايا انطقية باعتبارها بديهيات ومسلمات  إنه
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  .)Å(تربط بينها عالقات منطقية

 �فّعلت انهج االستنبا³ االستدالú علم االقتصاد الÈسي'، ومن العلوم ال
فانهج االقتصادي ا;جريدي استنبط نتائج ومعطيات جديدة من اmقائق 
 nأقامتها الطرق األخرى، من ذلك بناء االقتصادي �واالف±اضات األساسية ال

اإلنسان  الÈسيكيY nيع الظواهر االقتصادية والفروض العملية � وجود
االقتصادي، و� ما يسمونه غريزة االقتصاد اiف· ال� �عل اإلنسان يسلك 
 للسلوك 

ً
بالطريقة ال� Ìقق D مصاmه الشخصية، فجعلوا اصلحة باعثا

نظام الكية الفردية، اmرية : االقتصادي، ومن االف±اضات ال� قام عليها انهج
ا�ولة K النشاط االقتصادي، وقد أخذ � االقتصادية وانافسة وعدم تدخل 

منهج االقتصاد الÈسي' أن اف±اضاته العامة لم تراع ظروف الزمان وا©ن 
، وقد سارت اiظرية االقتصادية )Ë(وا%يئة، واختالف اiظم باختالف اصالح

قامت � Óموعة من "الÈسيكية � خطوات انهج االستنبا³ بدقة حيث 
، وليست مستلهمة من دافع اف±ا

ً
 منطقيا

ً
ضات عقلية «تة متسقة فيما بينها اتساقا

النشاط االقتصادي باالحظة، أو vققة با;جريب عن طريق الواقع، وهذه 
االف±اضات تعت� بمثابة مسلمات Hمة أو حقائق ثابتة، ;صل منها عن طريق 

 لوا
ً
  )Ñ("قع اقتصادي معnّ ا;د�ل العقß إ_ بناء نظري تقدم به تفسoا

 oأن ا;فك nعرفة يتبوبناًء � مفهوم انهج االستنباK ³ ا%حث عن ا
يسلك سلسلة من اقدمات انطقية أو العلمية ا±ابطة، ومثال  االستدالú فيه

8 منشأة تنتهج K سياستها تطبيق ابادئ العامة : اقدمة انطقية األو�: ذلك
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£طيط ومتابعة وسيطرة وتنسيق تعت� منشأة فّعالة، وأردنا ا;أكد من لإلدارة من 
 
ً
أن منشأة العودة مثًال منشأة فعالة فإن ا%احث يستخدم ا;فكo االستدالú تبعا

8 منشأة تنتهج K سياستها تطبيق ابادئ العامة لإلدارة من : للقواعد ا;ا�ة
فّعالة، منشاة العودة تطبق مبادئ  £طيط ومتابعة وسيطرة وتنسيق تعت� منشأة

  .)Å(اإلدارة العامة، إذن منشأة العودة منشأة فعالة

من أن ا%احث ينتK À  نهج االستنبا³ باالستقراء فتظهروأما عالقة ا
تكون بمثابة قاعدة Hمة تنطبق � ا�زئيات ال� تتبعها  ،استقرائه إ_ نتيجة

وتعمم إ_ ما سواها من ا�زئيات اماثلة، بينها،  عالقة ماباالستقراء وأقام ا%احث 
تطبيقها � ا�زئيات ال� استقرأها ب يبدأفإذا ما وصل ا%احث إ_ هذه القاعدة 

منها و� سواها من ا�زئيات ال� تنضوي Ìت هذا العام وال� لم يتتبعها عند 
ا%احث إعماD واإلفادة  وضع القاعدة، ومن ثّم فإن هذه القاعدة أو اع½ العام يتمّ 

منه K استنباط أح©م ا�زئيات األخرى انتمية إ�ه بناًء � قواعد االستنباط، 
ومن أبسط األمثلة اع�ة عن العالقة أن قاعدة الà أك� من ا�زء ثبتت 
باالستقراء ثّم صارت قاعدة لالستنباط، و¯ذلك قواعد أصول الفقه ال� ثبتت 

األمر يفيد الوجوب، والعام اlي تّم £صيصه يفيد الظن، وهذه : Kباالستقراء كما 
 لالستدالل K عملية استنباط القضايا الفرعية 

ً
القواعد صارت بعد ثباتها أصوال

  .اتعلقة باiص

  : قواعده وإجراءاته: ثالثاً

قواعد، يسميها ا%عض اmدود األو�ة أو  ةيقوم انهج االستنبا³ � ثالث
   :وتتلّخص K ،وقد ¶علها ا%عض أقسامه ،اتاقدم
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و² قضايا بيّنة بنفسها صادقة بال¸ورة مقبولة �ى العقل بال : ا�دهيات
برهان العتمادها � معاª ألفاظها أو � قانون عدم ا;ناقض، ومن أمثلتها 

ة K قواعد ا;فكo ال� ترتكز عليها العلوم الرياضية، ومن ثّم فمما يمÝ ا%ديهي
  :العلوم �فة 

  . أي وضوحها مباìة للنفس بال واسطة وال برهان: ا%ينة اiفسانية* 

 وذلك كون ا%ديهية مبدأ أو�: األو�ة انطقيةو* 
ً
  .غo مستخلص من غoه ا

K مقابل ابادئ ا7اصة اتعلقة : ؛ أي ذهنية Óردة Hمةوأنها قاعدة صورية * 
  «الة من أحوال العلم، 

بمع½ أنها مسلمة من 8 العقول � : س� ا%ديهيات القضايا اش±¯ةوت
أنها تنطبق � أكê من علم واحد، كما K بديهية الà أك� من السواء وبمع½ 

 . ا�زء مثالً 

و² عبارة عن قضايا غo متناقضة تتسم بالعموم،  :و اDصادراتأ اDسلمات
 من إم©ن ال�ه

ً
نة � صحتها فيتقبلها اآلخرون � اعتبارها ويمنع عمومها Á%ا

فا%ديهيات بيّنة بنفسها أما  ،مسلمات، وبn ا%ديهيات واصادرات فروق
 مع عدم 

ً
اصادرات فليست كذلك ولكن نصادر � صحتها ونسلم تسليما

بيانها بوضوح للعقل، و�نما نصادر عليها نظرا ألنها ال تؤدي إ_ ا;ناقض، وتمتاز 
درة � ا%ديهية با;عقيد وبعدم إم©ن ال�هنة عليها و�نما نتحقق وضوحها اصا

 .من اiتائج ال� تب½ عليها

و² تصورات خاصة بكل علم، ويقصد بها Ìديد مفهوم األلفاظ : ا�عريفات
 يثار ا�دل حول دال;ها 

ّ
واصطلحات ال� يستخدمها ا%احث K دراسته، õال

ا � ما لà علم من اصطالحات يتفق عليها أهل ومعانيها، ويعتمد هذ
  .االختصاص ح� تصo من عرفهم ا7اص



 ١٣٤  

ومن اعارف االف±اضية ال� قامت � اسلمات والقواعد، نظرية الزيادة 
 .الس©نية والزيادة K اوارد

nف : ويتكون ا;عريف من شيئ اعّرف بالفتح وهو الÎء اراد تعريفه، واعر6
بالك¨ وهو القول اlي �ّد خواّص الÎء اعرف، وا;عريف K انهج 

 الÎء اعّرف þواصه دفعة واحدة
ّ

  .)Å(االستنبا³ يعّ� عن قانون تو�

  :االنتقال إىل النتائج املشتقة منها-١

وح� تتحقق هذه اراحل لعملية االستنباط ال بّد أن يكون للعلم نسق 
" �وي العلم ذو الطبيعة الصورية Óموعة من القضايا األو�ة استنبا³ وذلك بأن 

م بصدقها " اصادرات أو اسلمات
ّ
توضع �Êة واضحة منذ بداية العلم، نسل

  .)Ë(دون برهان ونستنبط منها قضايا أخرى ² نظريات ذلك العلم وفروعه

  )علم الرياضيات: مثال( :ويتكون النسق االستنباK ³ العلوم من

- Óات وثوابتoدة إ_ متغH oموعة رموز يستخدمها النسق تش ). K كما
  )الرموز ا��ية وا�ندسية مثالً 

كما K األرقام والكسور .( Óموعة حدود أو�ة ال تقبل ا;عريف: الالمعرفات -
  )واألعشار

.( Óموعة اmدود ال� استخدمنا اmدود األو�ة K تعريفها: اmدود اعرفة -
  )K اعادالت ا��ية واعادالت الرياضية والكميات واجاميع كما
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اساحة، احيط، : تعريفات.( Óموعة ا;عريفات أو ا�االت ا;حليلية -
  ..)اmجم، الكتلة، الزاوية،

  )القوانn الرياضية.(قواعد الصياغة ال� Ìكم طريقة االستنباط -

ا�زء، الà �توي ا�زء، Óموع  الà أك� من.( ا%ديهيات واصادرات -
àاألجزاء يساوي ال(..  

  .Óموعة القواعد ا7اصة بعملية االشتقاق -

، وبناًء � هذه استلزمات فإن انهج )Å(القضايا اشتقة أو ا�هنات -
 K العلوم اlهنية ال� تتحقق فيها عناÊه، بينما ال 

ً
االستنبا³ قد يكون Aكنا

K علم األسماء  يكون كذلك K ³نهج االستنباغoها، ومن ذلك عدم إم©ن ا
والصفات أو علم ا;وحيد عند أهل السنة، حيث ال تتحقق عناÊ انهج 
االستنبا³، ومثال ذلك استنباط صفات اهللا كمها أو حقيقتها، فاصطلحات 

�Q���������R}� :و¯ذلك اسلمات" االستواء معلوم:" موجودة كما قال اإلمام مالك
ST���� �W��V�����Uz ��#*�ولكن ال توجد قواعد لالشتقاق يتحقق   ���: ��

االستواء : معها رفع التشبيه ومنع ا;عطيل، وlا أتم اإلمام مالك جوابه عن االستواء
وأما علم أصول . والسؤال عنه بدعة ،واإليمان به واجب ،والكيف Óهول ،معلوم

فقد استطاع علماء اسلمn وضع قواعد االشتقاق  ،الفقه من العلوم اlهنية
 من استخراج 

ً
واالستنباط ال� اكتمل معها النسق االستنبا³ اlي مكنهم الحقا

ومعرفة اجهول باiظر K اعلوم بناًء � قواعد اiظر  ،اعاª من اiصوص
 .واالشتقاق

هج االستنباK ³ وبناًء � األقسام السابقة فقد يوجز ا%عض خطوات ان
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nخطوت : 

والقواعد العقلية أو اiصوص وتفسoها بالقوانn اiظر K اسلمات : األو`
  .ال� تناسبها 

استخالص اiتائج أو اiظريات باالنتقال من حكم الà إ_ حكم : وا/انية
  .الفرع

ة، ولكنه وقد �ن الغالب � انهج االستنبا³ تفعيله K العلوم العقلية اiظري
 ل©فة العلوم، ومن ذلك العلوم ال¥عية، 

ً
 بصبغته العلمية منهجا

ً
صار الحقا

 �فالقواعد ال¥عية كقواعد أصول الفقه والقواعد الفقهية بمثابة اسلمات ال
حيث تعّ� أصول الفقه  اشتق الفقهاء اiتائج اتعلقة باألح©م ال¥عية بناًء عليها،

، ومن أمثلة )Å(بها إ_ استنباط األح©م ال¥عية من األدلة عن القواعد ال� يتوّسل
) Å: _وفق اجتهاد ا%احثة _عناÊ انهج االستنبا³ ال� عرفها األصو�ون 

ا;عريفات للمصطلحات وا�الالت استخدمة K عملية االستنباط وال� اختص 
فه �اه اiصوص األصو( موق"بها األصو�ون، وال� قامت � مسلمة مفادها أن 

 
ً
�تلف عن اللغوي واiحوي، ذلك ألنه يريد وضع قواعد يرسم بها منهجا
الستنباط األح©م من تلك اiصوص يسo � مقتضاه اجتهد، فال يع½ األصو( 
باع½ اللغوي الواضح اlي يستفاد من اiص فحسب كما يفعل اللغوي أو 

  اiحوي، ألن هذا هو اع½ األول، وهذا
ً
اع½ األول الواضح قد ال يكون مرادا

و�نما ال¥يعة والقانون كما قلنا .... لل¥ع؛ ألن ال¥يعة ليست Óرد ألفاظ لغوية، 
دالالت ومفاهيم تمثل إرادة الشارع K 8 نص كما تمثل مقصده وت¥يعه، 

ليست � سواء K قوة الوضوح ال من حيث الوضوح ... فاiصوص الواضحة 
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ومن أمثلة : ، )Å("بل من حيث قوة وضوحها K اإلبانة عن مراد الشارع اللغوي،
  :ا;عريفات ال� اختص بها االستنباط األصو(

وهو 8 لفظ من ألفاظ الت¥يع يعرف العقل معناه دون اعتماد � : الظاهر
د�ل خار� يساعد � فهمه، ولكن هذا اللفظ �تمل ا;أويل كما K األلفاظ 

ا�اللة وال� Ìتمل دال;ها ا;خصيص، و¯ما K األلفاظ اطلقة ال� Ìتمل العامة 
ا;قييد K دال;ها، والقاعدة األصو�ة K ا;عامل مع اللفظ الظاهر أن الظاهر ظ� 
ا�اللة � اع½ اlي يسوقه و¶ب �له � اع½ اتبادر إال حال ظهور د�ل 

لظاهر، كما لو ظهر سبب نزول للنص القرآª فقيد يؤول مراد الشارع من اللفظ ا
، كما K داللة )Ë(داللة اiص الظاهر � مراد الشارع منه كما اقتضاه سبب ال)ول

���}��|��{��~��_��`��b��a}� :قول اهللا تعا_ �z���y��x��w��v��u��tc��
� �h� � � �g� � � f� �e� �dz �j��;�� :=� نهج االستنبا³ ، وقد أعمل األصو�ون ا

الستخراج مراد الشارع K اآليات فخلصوا إ_ أن اآلية واضحة ا�اللة � إباحة 
فانكحوا ما طاب لكم من : "الزواج كما جاءت به داللة الظاهر K قوD تعا_

، لكن اع½ الظاهر ليس اقصود األصß من نزول "النساء مث½ وثالث ورباع
عدد وÌريم ما زاد منه � أربع زوجات، اiص بد�ل سبب نزول اآلية K ضبط ا;

فقصد الشارع االقتصار � أربع وعدم جواز الزيادة عليها وتقييده جواز ا;عدد 
بأربع K حال انعدام ا7وف من ظلم الزوجات، فهذه األح©م ² مقصد الشارع 
 وباlات من ت¥يع اiص، وأما اع½ األول الظاهر فهو غo مقصود للشارع

ً
 أوال

 .)Ñ(ألنه �ن معلوم قبًال و�نما �ء به للتمهيد لألح©م اقصودة

                                           

)Å(  ,���� ,������� ����� ,?�}�^� t�L\�� M F'���� 2�N\Rn� M �K�*3�� CD�;I� ,?A\$ ,?;�#%��
	= ,+[[-/ ,0�−0+> 

)Ë( �:]' :/ ,?;�#%��0.−0�> 

)Ñ( �:]' :/ ,v�V;�� 4�B�' ,F%|�*��.[1 M :/ ,?;�#%��0.> 



 ١٣٨  

هو اللفظ اlي يدل � معناه اقصود أصالة من سوقه مع احتمال : " اiص
 � الظاهر ولكن زيادة الوضوح لم تأت 

ً
ا;أويل، إذن فاiص هو ما ازداد وضوحا

سواء من حيث الوضوح، من الصيغة؛ ألن صيغة 8 من اiص والظاهر � درجة 
 او مقصود أصالة

ً
 أو�ا

ً
وحكم ...بل من حيث عن اع½ K اiص مقصود قصدا

 فهو حجة؛ الن حكمه استفاد منه 
ً
اiص انه ¶ب العمل به ألنه يفيد معناه قطعا

واقصود اصالة يمثل إرادة الشارع، كما إنه �تمل ا;أويل ولكن هذا االحتمال 
 )Å("اللة اiص � معناه اقصود أصالة لل¥عال يقدح K قطعية د

  :من املسلمات اليت اتفق عليها األصوليون-٢

اتفق اللغويون واألصو�ون وعلماء انطق � أن داللة اللفظ الوضعية تنقسم "  
  : إ_ ثالثة أنواع

  إذا استعمل اللفظ K �مل معناه اوضوع D: داللة مطابقية -  

داللة اللفظ � جزء معناه اlي وضع D، كأن يستعمل  داللة تضمنية و² -
  لفظ الصالة لتاللة � الر¯وع

  )Ë("داللة إلزامية و² داللة اللفظ � الزم عقß او عر� عناه -

  :مناذج من القواعد اخلاصة بعملية االشتقاق واالستنباط-٣   

اجازية قّدمت  ودال;ه) مع½ اللفظ اmقي�(إذا تقابلت داللة اmقيقة-
  .د�لاmقيقة وال يصار إ_ اجاز إال ب

؛ ألنها إذا تقابلت اmقيقة اللغوية واmقيقة ال¥عية قدمت اmقيقة ال¥عية -
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 عليه عرفه K االستعمال
ّ

  .مقصد الشارع اlي دل

-  Dصوص ال¥عية والقانونية أن تكون مع�ة بذاتها عما تتناوiا K األصل
من معان، وال ¶وز إضافة لفظ أو إضمار مع½ إ�ها؛ فتقدير لفظ زائد أو إضافة 
مع½ إ_ اiص ال¥ý خالف األصل وال يصار إ�ه إال إذا اقت7 ذلك ¡ورة 

 
ً
Hì أو عقًال او 

ً
، كما K داللة االقتضاء ال� Å(  ²("ماسة؛ ليستقيم معناه واقعا

داللة اللفظ � مع½ مقدر مالزم للمع½ انطوق متقدم عليه مقصود للمت�م، 
، كما K داللة االقتضاء 

ً
Hì م او صحته عقًال أوÈيتوقف � تقديره صدق ال

يان رفع عن ام� ا7طأ والنس:" ال� قدرت K قول رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم
حيث افادت داللة االقتضاء تقدير �مة إثم �كون مراد " وما استكرهوا عليه

الشارع رفع إثم ا7طأ والنسيان، وأما أثرهما وما يتعلق بهما K ا�نيا فواقع كما هو 
  .)Ë(معلوم
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  املنهج االستقرائي: الثايناملبحث 

باì كما يصفها تعّد مناهج االستقراء واالستنباط من طرق االستدالل غo ا
اناطقة، واالستدالل يعّ� عن عملية استنتاج قضية Óهولة من قضية أو عدة 
قضايا معلومة، «يث تكون القضية األخoة مبتكرة بالنسبة للقضايا اعلومة، 
 K nمعلومت nناطقة ا;عّرف إ_ حدوث العالم عن طريق قضيتومثال ذلك عند ا

  .فالعالم حادث _8 متغo حادث، : اwانية _الم متغoّ الع: األو� _:علم انطق

واالستدالل إما مباì أو غo مباì، فاباì يع� عن انتقال العقل من حكم 
إ_ آخر بال واسطة، بينما يعّ� غo اباì عن انتقال العقل من حكم إ_ آخر 

حكم الفرع  بواسطة كما K القياس اlي ينتقل فيه العقل من حكم األصل إ_
  .)Å(بواسطة العلة اش±¯ة بينهما

و� سبيل �لية الغموض اتعلق بموقع انهج االستقرا´ بn مناهج ا%حث، 
اإلجراءات والقواعد العلمية الزمة للباحث عند انتهاجه االستقراء ال بّد بيان و

  :من بيان

 
ً
  .مفهوم االستقراء: أوال

 
ً
  .أهمية انهج االستقرا´: ثانيا

 
ً
  .أش©ل االستقراء: ثاwا

 
ً
  .انهج االستقرا´ K القرآن والسنة و� فكر علماء اسلمn: رابعا

 
ً
  .خطوات انهج االستقرا´: خامسا
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  : مفهوم االستقراء: أوالً 

استقرى يستقري أصلها K اللغة من قرا يقرو وتع� ا;تبع عرفة حال الÎء، 
، وأما افهوم االصطال× لالستقراء )Å(قرؤ ا�معواستقرأه طلب إ�ه أن يقرأ، وال

فقد تعددت تعريفات العلماء D، وقد يرجعه ا%عض إ_ ا�ونانية فيعّد االستقراء 
ترYة ل�مة يونانية معناها القيادة إذ هو حر¯ة قياد العقل للقيام بعمل يؤدي إ_ 

: نهم من عرفه بأنهالوصول إ_ قانون أو مبدأ أو قضية �ية Ìكم ا�زئيات، وم
انتقال الفكر من اmكم � ا�ز8 إ_ اmكم � ال1 اlي يدخل ا�ز8 

استدالل � حكم Ü من خالل تفّحص جزئيات : ، ومن ذلك تعريفه بأنه)Ì)Ëته
تصّفح جزئيات كثoة داخلة Ìت معً½ Ü : ، كما وعرفه الغزاú بأنه)Ñ(ذلك ال1

; 
ً
، و� موضع آخر )Ô(لك ا�زئيات حكمت به � ذلك ال1ح� إذا وجدت حكما

تصفح أمور جزئية �حكم «كمها � أمر يشتمل � تلك : وصفه بأنه
منهج يبدأ من وبذا �تمع تعريفات انهج االستقرا´ � اعتباره )Ø(ا�زئيات

ية أو مبادئ وقواعد � إ_ قضايا Hمة جزئيات أو فروع ومعارف تفصيلية، �صل
   . باالستعانة باالحظة وا;جربة لضمان صحة االستنتاج تشملها وتع� عنها،

وباiظر K ا;عريفات السابقة يتبnّ أن انهج االستقرا´ هو عملية انتقال 
الفكر من اmكم � ا�ز8 إ_ اmكم � ال1 اlي يدخل ا�زÌ 8ته، أو هو 

ح ا�زئيات ا�اخلة Ìت ذلك ال1 استدالل � حكم ال1 من خالل تصف
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  .وا7لوص إ_ حكم ¶معها ورابط بينها

ويندرج انهج االستقرا´ ضمن اناهج ال� تنطلق من اmقائق ا�زئية أو 
، فهو منهج للبحث K العلوم )Å(الظواهر الواقعية اتفرقة ;نتÀ إ_ حقائق Hمة

والعلوم اإلنسانية كعلم ا;اريخ واiفس ا;جريبية كعلوم الطبيعة والكيمياء 
 nت قوانÌ واالجتماع، إذ هو يهدف إ_ الكشف عن أجزاء الظواهر وانطوائها

 يتعامل فيه ا%احث مع اmقائق ال� Yعها )Ë(بعينها
ً
، وقد يكون االستقراء ذهنيا

غoه، وبذا يكون تعامل ا%احث مع اiصوص وا�مل والعبارات وال�مات،ومن 
ك شيوع االستقراء كمنهج ألصول الفقه، حيث �نت �مع الفروع الفقهية أو ذل

األدلة �تم ا;وصل إ_ ا�اللة اوحدة ال� اتفقت عليها تلك الفروع، ومن ثّم 
 K كقواعد �ية، وقد تعددت تعريفات االستقراء ªعاتستخرج هذه ا�الالت وا

 � م©نته عندهم، 
ّ

من ذلك تعريفات الغزاú فيما سبق، كتب األصو�n؛ ;دل
، وعرفه "إثبات اmكم � Ü لوجوده K بعض جزئياته" ومنها ما عرفه الرازي بأنه

أن ينظر اmكم K كثo من أفراد اmقيقة فيوجد فيها � " ابن جزي ال�x بأنه
  ")Ñ(حالة واحدة فيغلب � الظن انه � تلك اmالة Y Kيع أفراد اmقيقة

األصوات والصور، ومن  االستقراء اlه� بتتبع العبارات وا�مل ووقد يكون  
ا�راسات القائمة � االستقراء اlه� دراسات Ìليل اضمون، وقد يوصف 
 وذلك حn ¶مع ا%احث معلومات «ثه 

ً
االستقراء باعتباره استقراًء حسيا
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، )Experiment()Å(ا;جربةأو )Observation(باإلدراك ا�m من خالل االحظة 
و� هذا اiمط من االستقراء تتأصل العالقة ما بn انهج االستقرا´ و� من 

xنهج ا;جري  .انهج الوص§ وا

وينطبق االستقراء � تتبع ا;فاصيل اعرفية اiظرية للوصول منها إ_ قاعدة 
�تشà وقائع من Hلم  �ية �معها، كما ينطبق � تتبع ا�زئيات اmسية وال

سواًء من الظواهر الكونية الطبيعية أم من الظواهر اإلنسانية االجتماعية، : اادة
فمن الظواهر الطبيعية ال� تتبع اإلنسان جزئياتها ومفرداتها باالستقراء؛ �صل من 
مسح ا�زئيات إ_ قاعدة �ية تع� عنها ظاهرة اختالف فصائل ال©ئنات اmية، 

أنماطها K ا;©ثر و� ا;غذية، Aا حدا باتخصصK n علم األحياء إ_  واختالف
تصنيف هذه ال©ئنات بعد مسحها إ_ ÓموHت أطلقوا عليها املكة اmيوانية، 
ورصدوا لà مستوًى منها خصائصه اع�ة عنه، فجعلوها تتدرج من املكة إ_ 

  .ة إ_ ا�نس إ_ اiوع ثّم الصنفالشعبة إ_ الطائفة إ_ الرتبة إ_ العائل

 K ية، ثّم �ميعهاmو�نما جاء ا;قسيم السابق من مسح مفردات ال©ئنات ا
عوائل متسلسلة لتشà �ا فئات �معها K خصائص مش±¯ة بينها، وقد وصفت 
هذه العملية اسحية ظاهرة االختالف بÓ nموHت ال©ئنات اmية، و² ظاهرة 

جاء ا;عبo عنها K صورة مسح وتوصيف ولم يتعداه إ_ غoه، ومن ثّم طبيعية وقد 
فإن هذا استوى من ا%حوث االستقرائية هو مستوى انهج الوص§ K ا%حوث 

  .اسحية منه

وأما الظواهر االجتماعية ال� تّم توظيف االستقراء K تتبعها ورصد قوانينها، 
إ�ها علماء االجتماع وعلماء اiفس بعد دراستهم فÀ بيّنة K اiتائج ال�  توّصل 
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 K ؤثرةالسلوك اإلنساª وتسجيل مفرداته، وا;غoات ال� تطرأ عليه، والعوامل ا
ا;غoّ، ثّم خلوصهم إ_ قواعد ومبادئ تع� عن دراساتهم االستقرائية، ومن ذلك ما 

 éدرسة السلو¯ية من قواعد ا;عزيز اإل¶اوا;عزيز السلx توصلت إ�ه ا
للسلوك، وذلك بتفعيل منهج االستقراء K رصد ظاهرة تقوية السلوك باعززات 
وتثبيطه بانفرات، ومن ذلك الس� االجتماعية ال� رصدها ابن ختون وسواه من 

  .علماء االجتماع

  : أمهية املنهج االستقرائي: ثانياً

معرفة العلل واألسباب  االستقراء ¡وري ;حقيق أهداف العلم، وذلك أن  
 إ_ 

ً
Hفهمها و� صحة تصورها، كما تؤدي تبا K ق±نة بظاهرة ما تفيدوال¥وط ا

، )Å(ا;نبؤ بعودة الظاهرة م� Ìققت ìوطها، وذلك بناًء � قانون االطراد والعلّية
وبهذا يتحقق هدف العلم اتمثل K ا;نّبؤ بالظاهرة بعد إدراك عللها، وقد ظهر 

:" ثل هذا عندما مثل رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم االستقراء، روي ذلك K قوDم
لقد هممت أن أن� عن الغيلة ح� ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فال ي¸ 

، فاالستقراء للمجتمعات ال� تغيل أدى إ_ ا;نبؤ باiتيجة بناًء � )Ë("أوالدهم
ول باÀi عن الغيلة لظّنه ب¸رها � األطفال وجود مفردات أسبابها، فقد هّم الرس

ا�زال والضعف K ( واiتيجة) الغيلة( و قوتهم بعد اشتدادهم، وا استقرأ السبب
لم ¶دهما مق±نn عند الفرس والروم، فاالستقراء mال هذه اجتمعات ) الشباب

اهللا إ_ أثبت وجود السبب اظنون و£لف اiتيجة، Aا أدى إ_ خلوص رسول 
  .قاعدة ترك اÀi عن الغيلة وعدم االعتقاد ب¸رها
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ويفيد فهم ìوط وظروف الظاهرة K ا;حكم بها وضبطها، وAا يظهر األهمية 
العامة للمنهج االستقرا´ بأش©D اختلفة و� �فة العلوم أنه انهج اlي يبدأ من 

قضايا Hمة، ومن ثّم فهو K جزئيات ومبادئ غo يقينية فيسo معها ح� يصل إ_ 
العلوم الطبيعية واإلنسانية يهدف إ_ الكشف عن اّطراد الظواهر وانطوائها Ìت 

  )Å(قوانn بعينها

وأما االستقراء K العلوم ال¥عية فقد توسع فيه العلماء ح� عدوه حجة 
�فة ا;خصصات، فقد اعتمد عليه  Kشتقاق قواعد العلم والللتقعيد األصو( 

 nديد القرائن و� تعيÌ K استخالص القواعد ال�ية، واعتمدوا عليه K العلماء
العرف والعادة، ومن ذلك استعماK D قواعد أصول الفقه، فالعلوم ال تنضبط إال 

ون االستقراء، فحيث يكببالقواعد ال�ية، والقواعد ال�ية K �فة العلوم تأصيلها 
ا;قعيد يوجد االستقراء، ومن هنا لم يستغن علم عن منهج االستقراء، وقد ظهر 
العمل باالستقراء K بناء قواعد أصول الفقه من تتبع ا�زئيات ا�الة � اع½ 

ومن ذلك K علم األصول قيام مدرسة اmنفية K األصول � االستقراء، ال1، 
وتتبع الفروع اذهبية اروية عن أئمتهم حيث قام علماء اmنفية باستقراء 

�جمعوها ويقعدوا منها قواعد االستنباط وأصول اذهب، من خالل استخراجهم 
للمعاª والضوابط ال� سار عليها أئمتهم وظهر الáامهم بها من Óموع الفروع 
اروية عنهم، كما �ن لالستقراء أثره K تعليل األح©م و�ثبات اقاصد 

كما ظهر االستقراء K تتبع الفروع الفقهية لغرض ا7لوص إ_ اع½ .)Ë(عيةال¥
ªي يسميه الفقهاء القاعدة الفقهية، يقول ا;فتازاlصيل القاعدة ال�ية : ال1 اÌ

 K عت�ةيتوقف � ا%حث عن أحوال األدلة واألح©م وبيان ìائطها وقيودها ا
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مال العلماء االستقراء K تأسيس القواعد الفقهية ، ومن ذلك استع)Å("�ية القاعدة
ال�ية من تتبع أح©م جزئيات اسائل وال� وردت بها اiصوص، كما K تأصيل 
قاعدة ا�قn ال يزول بالشك، وقاعدة ال¸ورات تبيح احظورات ومنها قاعدة 

من تتبع  اشقة �لب ا;يسo وغo ذلك من القواعد العامة ال� أفادها الفقهاء
  .)Ë(أح©م ا�زئيات اتماثلة وال� وردت بها اiصوص

ومن ميادين العلم ال¥ý ال� وظف العلماء فيها االستقراء ميدان االجتهاد 
ومن  ،)K)Ñ األح©م ال¥عية، ح� عده ا%عض د�ًال من األدلة اختلف فيها

" iفاس واالستحاضةبناء الفقهاء اسائل K باب اmيض وا االستقراء اiاقص
 أن حكمها Hئد � االستقراء وبذا Êح الشافعية K بعض اسائل" أح©م ا�ماء

  .إ_ مراجعة أحوال النساء

واالستقراء قائم � قانو9 االّطراد والعليّة K الظواهر الكونية واإلنسانية، فأساس 
سبب أو علة ينتج  االستقراء إنما هو العلية ذلك أن لà ظاهرة من ظواهر الكون

 االّطراد � أن األسباب والعلل اتشابهة تنتج عنها معلوالت ونتائج 
ّ

عنها، بينما يدل
، ومن أوضح ما ع�ت به العرب عن االّطراد والعلية K االستقراء قول )Ô(متشابهة
éفسماء ذات أبراج وأرض ذات: األعرا ،oس � ا

ّ
 ا%عرة تدل � ا%عo، واألثر يدل

 � العß القدير، ومن ذلك قول قس بن ساعدة
ّ

يا أيها اiاس إنكم : فجاج أفال تدل
  .ميتون كما إنكم تنامون وسوف تبعثون كما إنكم تستفيقون

                                           

)Å(  ,¡�*�\�� ~¨�<+�M, :Tn��� j��Q\�n� ,�DV�� !��' %�9 ����2 �5��R ��� ,�KEL�� 7*�5�� M �
 ,v��� 2%5�� ,�K]*]�Q��� ��2�h\On� 7*�5��+[�=S ,+, <0.=> 

 )Ë( S  ,�KEL�� 7*�5�� M �Tn��� j��Q\�n� ,�DV�� !��' %�9+,<0.-> 

)Ñ( �:]' :	 ,���� ,��K��5�� i�\8�� #�2 ,S�N;I� ~¨ M S�¢^� ,M�8�� %BE �E ,?8B���� ,�,-0 ,
=<��=�:]�� , :/,�KNQg�� ���g�� M ��q'� �Q��;I�� (K�*3�� %;E j��Q\�n� ,%K����,> 

)Ô( / ,�$�5I� k��*� ,`�%KI��,- �NK�� ���> 



 

  

١٤٧  
  : أشكال االستقراء: ثالثاً

ينقسم االستقراء باiظر إ_ استيعاب األفراد استقرأة أو عدم االستيعاب إ_   
nقسم)Å(:  

ويع� مالحظة Yيع أفراد الظاهرة ومن ثّم اmكم : االستقراء ا�ام الش«
تتبع Yيع : عليها باmكم اlي ظهر � أفرادها، وعرفه فريق من األصو�n بأنه

، ويسّجل � هذا االستقراء أنه ش1 فهو ال )Ë(ا�زئيات ما عدا صورة ال)اع
ملية آ�ة ال تعتمد � ا;حليل يكشف عن عالقات جديدة و�نما يقتg � ع

 Ó Kال العلوم الطبيعية حيث يمّكن من 
ً
واالستنباط، وقد يعّده ا%عض هاما

استيعاب الظاهرة ادروسة كما K علوم الفلك، اlي قام � استقراء مواقع 
االستقراء K علوم اللغة، �ستقراء «ور : اiجوم، ومن أمثلته K العلوم اiظرية

K علم العروض، واالستقراء ا;ام حجة بال خالف K علوم اللغة؛ فبه حدد الشعر 
  .)Ñ(اiحاة حر�ت اإلعراب وقواعد اiحو والgف ال� ضبطت اللسان العر�

ويمكن أن �دث االستقراء ا;ام إذا �نت جزئيات الظاهرة قابلة   
ساHت : نلالحتواء أي حال كونها معلومة وvدودة، �ستقراء وحدات الزم

ا�وم الواحد، واستقراء حاالت تقلب الفصول وتباين وحدات الزمن بn الليل 
واiهار �النقالب الشتوي واالنقالب الربي·، واالستقراء ا;ام عرضة للخطأ 
 K تيجة التشكيكiقد، ف§ حال اختالف جزئية أو حالة معينة تكون اiأو ا
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  .)Å(اmكم ال1

ويس� هذا اiوع من االستقراء عند األصو�n واناطقة القياس انط�،    
 àكم إذا ثبت لmوهم ¶زمون «جيته وصحة ما بنب� عليه من قواعد؛ ألن ا

  .)Ë(فرد من أفراد الÎء � ا;فصيل فال بّد أن يثبت لà أفراده � اإلYال

  �وعلوم أصول  علم أصول الفقه ماالستقراء ا;ا فيها يوّظفومن العلوم ال
صو�ون االستقراء فيما يمكن مالحظة فقد استخدم األ، ا�ين �;فسo واmديث

K أقضية الصحابة ومناظراتهم وأجوبتهم :* جزئياته �ها كما K االستقراء ا;ام
، ومن االستقراء ا;ام K اiصوص من القرآن والسنة، ما ذكره )Ñ(وفتاواهم

 � أن األمر بالÎء بعد الشنقيطي من 
ّ

أن االستقراء ا;ام آليات القرآن دل
 � رجوعه إ_ ما �ن عليه قبل ا;حريم من إباحة أو وجوب

ّ
، ومن )Ì)Ôريمه يدل

االستقراء ا;ام عند اف¨ين ما ذهبوا إ�ه من أن اmروف اقطعة K كتاب اهللا 
 وداللًة � إعجاز القرآن، فقد ذك

ً
وجه شهادة استقراء :" ر الشنقيطيجاءت بيانا

 عقب : القرآن �ذا القول
ً
أن السور ال� افتتحت باmروف اقطعة يذكر فيها دائما

اmروف اقطعة االنتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه اmق اlي ال شك فيه، وذكر 
 د�ل استقرا´ � أن اmروف اقطعة قصد بها إعجاز القرآن

ً
، ذلك بعدها دائما

8 االستفهامات اتعلقة بتوحيد الربوبية : ، ومن ذلك قول الشنقيطي)Ø("وأنه حق
، ومن حاالت االستقراء ا;ام االستقراء )�(استفهامات تقرير باستقراء القرآن
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١٤٩  

بأن يتتبع استقري ا�زئيات فيتوصل إ_ أنها ال تدخل Ìت : اؤدي إ_ ا;قسيم
Ü، ب¥ط أن يستقÞ األنواع ح� يعلم أنه لم نوع واحد، ولكنها أقسام Ìت أمر 

ال�مة إما اسم أو فعل أو : يبق قسم K ا7ارج غo ما ذكر، كما K قول اiحاه
توحيد األلوهية وتوحيد الربوبية : حرف، وقول علماء العقيدة ا;وحيد أنواع ثالثة

  .)Å(وتوحيد األسماء والصفات

 قراء الفطري واالستقراء العل¤، حيث يعّ� وينقسم إ_ االست: االستقراء ا~اقص
عن ا�7ة الفطرية ال� يكتسبها اإلنسان بطريقة ال شعورية االستقراء الفطري 

وهو قائم � اmدس، فال يعّد و�د االحظة اقصودة وا;جربة والفرض امتحن، 
 ما تقع فيه تعميمات خاطئة، ومثال ذلك أن Ìكم � أفراد Óت

ً
مع «كم وÁ%ا

 من أفراد هذا اجتمع، كأن يقول القائل
ً
األردنيون : أفدته من معاملتك بعضا

فيعّ� عنه بأنه تتّبع ا�زئيات �ها أو بعضها  االستقراء العل�Ðيعو الغضب، وأما 
للوصول إ_ حكم Hم يشملها، ويقوم � قواعد ا%حث العل¤ من االحظة 

لفرض امتحن، و� هذا الشà من أش©ل االستقراء اقصودة وا;جربة ا�قيقة وا
تعتمد ا%حوث ايدانية Ó Kاú الوصف وا;جريب، حيث يعمد ا%احث إ_ 

ودراستها باالحظة أو ا;جربة، فإذا خلص إ_ نتيجة  استقراء حاالت الظاهرة
  .للحاالت ادروسة عممها إ_ سواها من اmاالت

يعمد ا%احث إ_ دراسة بعض اiماذج والكشف عن و� االستقراء اiاقص   
القواعد العامة ال� Ìكمها، وال� � ضوئها يتنبأ بما يمكن أن �دث للحاالت 
األخرى اماثلة، تلك ال� لم يتناو�ا ا%احث حيث ينتقل من اiماذج اعلومة إ_ 

 .)Ë(اجهولة
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K اقصiال حدود �ا بضوابط  ربطه للنظائر" وتكمن أهمية االستقراء ا �ال
معينة K ا;عامل معها واالستدالل بها أو عليها، وتأسيسه القواعد ال�ية لالستفادة 

 ،
ً
�ن D فضل A Kا منها Ó Kاالتها وتطبيقاتها K افردات ا�زئية ال� تأ� الحقا

  )Å("ضبط العلوم وتوسيع ادارك ووزن ا�زئيات بال�يات

  :وI فكر علماء املسلمني االستقرائي I القرآن والسنة املنهج: رابعاً

 �دH القرآن الكريم إ_ تتّبع الظواهر الكونية باالستقراء؛ للتعَرف إ_ الس� ال
توصل اإلنسان إ_ معرفة ا7الق، وقد جاءت هذه ا�عوة K عدد كبo من اآليات 

صفاته الظاهرة K معالم ا7لق ا�اعية إ_ ا;عرف إ_ اهللا بقراءة وجوده K قدرته و
والظواهر الطبيعية، من ذلك بعض اوضع ال� بدأت فيها اآليات بطرح اش�ة 
والفرض اتعلق با7لق وا7الق K سؤال، ثّم ا�عوة إ_ تتبع آيات ا7لق باالستقراء 

_��`�����Z]��\����[��^�}� :لالستدالل منها � إجابة السؤال، من ذلك قول اهللا تعا_

f��e���d��c��b��ag����k��j��i��hz �#*H�� :=1 – =.� _تعا Dوقو ،: 
�{��P��O��N����M��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A

��c��b��a��`��_����^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q

��l��k��j��i��h��g��f�� �e��dz �Y�QB�� :�.0�  Hكما ود ،
االستقراء K الظواهر االجتماعية ;عّرف الس� االجتماعية ال� تنظم القرآن إ_ 

Á����Æ��Å��Ä��Ã��Â}� :سo حياة اإلنسان وÌكمها، ومن ذلك قول اهللا تعا_

Ì��Ë��Ê��É�����È���ÇÍ��Ð��Ï��ÎÑ�����Ô��Ó��Òz �%�9 :�[>�  

السبب ً� من (و� االستقراء القرآª ربطت اiصوص القرآنية الظاهرة 
}� :بمن أوجد فيها تلك العلية وسoها � االطراد، كما K قول اهللا تعا_) ونتيجته

���u����t��s��r��q���� � �p��o��n��m���l���k��j��i��h��g��f��e��d
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ومن نماذج االستقراء K سنة الصحابة وأثرهم ما روي عنهم من استقراء  
  :ّم ا7لوص من ذلك با;عميم mكم أو قيمة، ومن ذلك ما رويأحوال رسول اهللا ث

 قط  ما Hب رسول اهللا " -    
ً
  :ومن ذلك قو�م )Å(".طعاما

   ما خoّ رسول اهللا " -    
ً
  )Ë(".بn أمرين إال اختار أي¨هما ما لم يكن إثما

ولقد تعرف بعض علماء اسلمn إ_ أهمية انهج االستقرا´ وأشار إ_    
رأينا أن نgف : "خطواته ابدئية، يشهد � ذلك قول ابن ا�يثم K كتابه اناظر

االهتمام إ_ هذا اع½ بغاية اإلم©ن، وsلص العناية به وتوقع ا�د K ا%حث عن 
يه ومقدماته، ونبتدئ K ا%حث K استقراء حقيقته، ونستأنف اiظر K مباد

اوجودات وتصفح أحوال ابgات، وتميÝ خواص ا�زئيات، ونلتقط باستقراء ما 
�ص ا%K g حال اإلبصار، وما هو مطرد ال يتغo وظاهره ال يشتبه من كيفية 
اإلحساس، ثّم ن±K ø ا%حث واقاييس � ا;درج وال±تيب، مع انتقاء 

قدمات وا;حفظ K اiتائج، وóعل غرضنا Y Kيع ما نستقريه ونتصفحه ا
، ونصل با;دريج وا;لطف إ_ الغاية عندها يقع ...استعمال العدل ال اتباع ا�وى،

nي استخدمه قائم "ا�قlمن تتبع آثار ابن ا�يثم أن منهج ا%حث ا nوقد تب ،
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   )Å(تكرار ا;جربة*االستقراء*الوصف*االحظة ا�قيقة*اشاهدة اmسية:* �

  : خطوات املنهج االستقرائي: خامساً

K العلوم بأنواعها متدرجة K عل ا%عض إجراءات االستقراء¶:  

 االحظة وYع اعلومات -

 تصنيف اشاهدات K ضوء ا;حليل واقارنة بينها -

 وYعها اختيار الوقائع اتشابهة -

-  nالعلة أو القانونوضع فروض تدور حول تعي 

 باستخدام القواعد ا;جريبيةمن الفروض ا;حقق  -

 ترتيب اiتائج -

 )Ë(صياغة القانون العل¤ أو تكوين اiظرية اناسبة حول القضية

وAا يصّور للقارئ هيئة تمثل ا%احث هذه ا7طوات انهجية K تطبيق 
 للصف األول، : االستقراء ثّم ا7لوص إ_ اmكم

ً
 يعمل مدرسا

ً
لو اف±ضنا باحثا

فلفته تفاوت طالب صفه K ا;كيف وا;وافق مع ا%يئة الصفية بصورة ملحوظة، 
السلوك ا;كي§ لà فرد من ف§ مرحلة الشعور باش�ة يبدأ ا%احث بمالحظة 

أفراد ا%يئة الصفية، ثّم يعمد إ_ Ìديد اش�ة أو الظاهرة ال� سوف يرصدها، 
وبعد رصده ومالحظة سلوك األفراد فإنه يعمل � تصنيف اشاهدات 

فيخلص واالحظات ال� Yعها Ó KموHت متشابهة K صورة أو نمط يع� عنها، 
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األو� ينحاز فيها الطالب ذوي السلوك : _ Óموعتnإ_ تصنيف طالب صفه إ
ا;كي§، واwانية �مع الطالب ذوي السلوك غo ا;كي§ Aن يعانون سوء 

، ومن Ìليله Ó 8ّموعةK جه التشابه بn األفراد ثّم يعمد إ_ Ìليل أوا;كّيف، 
 أوجه الشبه بn األفراد اتكيفn واآلخرين Aن يعانون سوء ا;

ً
كيف، يضع فروضا
 nجموعة ا;كيفية وأوجه الشبه بتف¨ الفرق يستخلصها من أوجه الشبه بn ا
اجموعة غo ا;كيفية، ثّم K ارحلة ا;ا�ة يعمد إ_ اختبار الفروض ال� وضعها 
 بعد اختبار 

ً
حول سبب ظاهرة ا;كيف �ى اجموعة األو� دون اwانية، وأخoا

�لص إ_ قاعدة أو نتيجة تف¨ سبب ا;فاوت K السلوك  الفروض وتمحيصها
nجموعت  .ا;كي§ بn ا

 nا;كيف ب K ثال السابق قد يف±ض ا%احث أن سبب ا;فاوتو� ا
 يع� عن تفسoه 

ً
اجموعتH nئد إ_ ترتيب الطفل داخل أÐته، فيضع فرضا

Dاأل: للفرق بقو nمستويات ا;كيف ب K طفال تعزى إ_ موقع الطفل توجد فروق
ورتبته بn أفراد أÐته، ثّم يعمد إ_ اختبار هذا الفرض برصده بn أفراد اجموعة 
ا;كيفية ومالحظته بn أفراد اجموعة غo ا;كيفية، فقد يرصده بطريقة اiظر 
K االتفاق واالختالف مثًال، فإذا ما أيدت نتيجة اختبار الفرض فرضية ا%احث، 

ه سيسجل هذه الفرضية � شà قاعدة أو نظرية K السلوك ا;كي§، كأن فإن
يضعف السلوك ا;كي§ K ادرسة و� Óتمعات األقران �ى الطفل : تكون

بينما يقوى ا;كيف �ما �ن " الطفل األك�" اlي �تل ارتبة األو� K أÐته
 .فالالطفل أقرب إ_ مر¯ز الوساطة أو سبقه عدد من األط

  :�áل ا%عض هذه اإلجراءات K ثالث خطوات وقد

Å- مالحظة الظواهر و�جراء ا;جارب.  

Ë- ينب÷ ا%حث عنها � .وضع الفروض ال� Ìدد نوع اmقائق ال
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Ñ- nمة تربط ما بH nا;حقق من صدق الفروض وبطالنها وا;وصل إ_ قوان
  .)Å(الظواهر وتوحد العالقات بينها

  :تجربةمرحلة املالحظة وال

و� االحظة تتّم اشاهدة ا�قيقة لظاهرة ما، مع االستعانة بأسا�ب ا%حث  
ال� تتالءم مع طبيعة الظاهرة، وبذا تعرف االحظة باعتبارها مشاهدة دقيقة 
لظاهرة من الظواهر ال� يهتم العلماء بدراستها بغرض ا;عرف إ_ عناÊها 

ّ̈ و� االحظة ال ،)Ë(وvاولة تفسoها  يتدخل ا%احث Ó Kرى الظاهرة بل يف
عّرفت االحظة بأنها تيسo  وبناًء عليه فقدأسبابها � اiحو اlي تبدو عليه، 

 دون أن يعمد ا%احث إ_ ا;حوير وا;عديل فيها، كما 
ً
 دقيقا

ً
وصف الظاهرة وصفا

 .K مالحظة السلوك ا;كي§ عند طالب الصف األول K اثال السابق

أما ا;جربة فتكون عندما يضطر ا%احث إ_ ا;دّخل Ó Kرى الظاهرة فيحّور و
K تر¯يبها أو يعمد إ_ تعديل بعض ظروفها، ومن ثّم £تلف ا;جربة K كونها 
 أو 

ً
مالحظة الظاهرة بعد تغيo وضعها الطبي· وا;دّخل فيه بتعديلها تعديًال كبoا

، وا;جربة تفوق االحظة من حيث )Ñ(قليًال عن طريق بعض الظروف اصطنعة
فا;جربة غo  ،الضبط وا�قة واوضوعية، فيما تتفوق االحظة K إم©نها وعمومها

متاحة K العلوم Yيعها، ومن ذلك الس� ا;ار�ية واالجتماعية والكونية ال� ال 
يمكن للباحث إخضاع ظواهرها للتحوير وا;عديل، كدراسة بعض األحداث 

كما K ظاهرة اد وا�زر،  ،ا;ار�ية أو الظواهر الكونية غo احتواة K اعمل
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  .ثالً وظاهرة الكسوف وا7سوف م

ويتّم ا%احث هذه ارحلة من مراحل ا%حث العل¤ � خطوات حيث يبدأ 
  :من

  توجيه تر¯Ýه � صفة معينة من موضوع ا%حث -

 إدراك ا%احث مع½ األثر اlي يشاهده باالحظة -

 )Å(الربط بn الصفة واألثر واستنتاج ما يمكن استنتاجه -

 :مرحلة وضع الفروض العلمية

رأي أو فكرة يطرحها ا%احث � سبيل : بأنه) Hypothesis(ويعّرف الفرض
االحتمال االف±اã فيف¨ بها ظاهرة من الظواهر فيبnّ سبب حدوثها أو علتها، 

 لÎء آخر
ً
كما ويعّرف الفرض .أو يبnّ بها ما ي±تب عليها باعتبار الظاهرة سببا

، ح� إذا ما امتحنت بأنه تفسo مؤقت لوقائع معينة ال يزال بمعزل عن امتحانه
 يف¨ Óرى األحداث

ً
 و�ما قانونا

ً
 زائفا

ً
، و� ا�راسات )Ë(الوقائع أصبح إما فرضا

الوصفية وا;جريبية ال� تطورت عن انهج االستقرا´ يتشà الفرض من حدس 
أو £مn يضعه ا%احث حول الظاهرة، ويستند هذا اmدس إ_ نظريات أو خ�ات 

ومات حصل عليها ا%احث، ومن ثّم يقوم ا%احث بصياغة أو مالحظات أو معل
حدسه و¯تابته � شà فرض بطريقة تمكن من اختباره، وبعد أن ¶مع ا%احث 
ا%يانات الالزمة من عناÊ وعينة ا�راسة حول هذا الفرض، فإنه يقوم بتحليل 

  .)Ñ(ا%يانات �تس½ D اmكم بصحة الفرض أو رفضه
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 من واقع االحظات وا;جارب، ومن ìوط الفرض ال
ً
عل¤ أن يكون منبثقا

من أجل ا;حقق من  ،كما ينب÷ أن تكون صياغة الفرض واضحة ال غموض فيها
ارب سابقة أو حقائق صدق الفرض، وال ¶وز أن يتعارض الفرض مع نتائج �

نة ، بصورة بي)أجزاء الظاهرة(علمية ثابتة، وأن Ìدد من خالD اتغoات ا%حثية 
«يث يتمكن ا%احث من قياسها، وال بّد من االنتباه إ_ أن الفرض مناسب 
للظاهرة ويع� عنها بصورة بعيدة عن vدودية ا;فكo اlا� للباحث، أي أال 
 K اختيار الفرض وعند وضعه، كما ينب÷ العناية 

ً
يكون ا%احث متحÝا

  .)Å(� اختبارها بمحدودية عدد الفروض «يث تكون ضمن إم©نات ا%احث

ومرحلة وضع الفروض وا�قة K ا;عبo عنها أمر Á Kية األهمية K ا�راسات 
  :)Y)Ëيعها، وذلك ا يمكن أن �ققه الفرض للباحث من

الáويد بتفسo مؤقت للظواهر يستطيع ا%احث من خالD الس· إ_ Yع  _
احث قد ¶مع معلومات وبيانات اعرفة الالزمة ;فسo الفرض وفهم اش�ة، فا%

كثoة حول ظاهرة أو حدث، ولكنه ال يستطيع أن ينظمها إذا لم تكن �يه فروضه 
ال� يريد أن يف¨ها أو يثبتها �صل إ_ نتيجة، كما K الفرض اlي وضعه 
ا%احث ;فسo اختالف السلوك ا;كي§ بÓ nموHت الطالب K الصف األول، 

ات وا%يانات حول ظاهرة ا;باين واالختالف K ا;كيف، من وبدأ Òمع اعلوم
  .خالل تتبعه ورصده الفرض K أفراد اجموعتn ا;كيفية وغo ا;كيفية

  يزودنا الفرض بعبارات عن العالقات ال� يمكن اختبارها من خالل ا%حث -

يوجه الفرض ا%حث، من خالل Ìديده العالقة ال� يريد ا%احث اكتشافها،  -
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  .ومن ثّم �دد ا�اه Yع ا%يانات وطريقة Ìليلها

يزود الفرض ا%احث بإطار منه& يعرض من خالD اiتائج وا7الصات  -
 إلتمام انهجية العلمية، ف§ ضوء الفروض تقرر اiتا

ً
ئج ا%حثية، أي إنه مهم جدا

ويتم تفسoها، فلو �نت ا�راسة قائمة � ثالثة فروض فال بّد أن �لص ا%احث 
  .إ_ نتائج تف¨ هذه الفروض فتؤ¯دها أو ترفضها وهكذا

والختبار الفـروض أسـاليبه وإجراءاتـه        مرحلة حتقيق الفروض أو اختبارها

I ١(املتمثلة(: 

هذا انهج بأنه ال يستخدم  ويتسم: انهج غo اباì أو الطريقة القياسية-
ا;جربة �ثبت صحة الفروض أو �دحضها ولكنه يستخدم طريقة القياس انط� 
 K ما يكون 

ً
القائمة � اطابقة و� ا;ضمن، وÓال استخدام هذا انهج Á%ا

العلوم ال� يصعب فيها إخضاع الظاهرة للتجربة، كما K ا�راسات الفلكية 
ومن . رتبطة Òاذبية القمر وYلة من أحداث ااã الغابرة K القدموا�راسات ا

أمثلة ذلك ا ف¨ نيوتن دوران القمر حول األرض بأنه حر¯ة تنشأ عن جاذبية 
إذا �نت : األرض، أراد أن يتأكد من صحة هذا الفرض فأجرى القياس القائل بأنه

  األرض �ذب القمر Âوها فال بّد أن ينحرف عن مساره
ً
با�اهها ستة ع¥ قدما

ا هو معلوم K علوم الفلك، ثّم إنه استعان بمعلوماته الفلكية  
ً
K ا�قيقة تبعا

باف±اض عالقة علّية  والرياضية �دعم صحة الفرض أو لoفضه، فقد تم القياس
بn ظاهرتn أو شيئn، ثّم يستنبط ا%احث من هذا الفرض نتائج يبدأ با;حقق من 

ختبارها، ف§ هذه اmال يقوم ا%احث باف±اض العالقة بn األشياء صدقها با
 �اتصلة بموضوع ا�راسة، ومن ثّم يستنبط من فرضه بعض اiتائج الالزمة D وال

أو من خالل vاكمتها وفق يمكنه ا;أكد من صدقها باختبارها بطرق االستقراء، 
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 .)Å(ما �يه من معارف عن مش�ة ا�راسة

اباì ويتمثل K اmاالت ال� يستطيع فيها ا%احث استخدام ا;جربة  انهج-
�ثبت صحة فروضه أو �دحضها، و�ت� ا%احث صحة فروضه با;جريب من 
خالل تطبيق قواعد االستقراء � نتائج ا;جربة، تلك القواعد ال� بدأها ابن 

K االستقراء اlه� K ا�يثم K العلوم الطبيعية وبدأها الفقهاء واألصو�ون 
K تتمثل � :العلوم ال¥عية وال

وذلك باستخراج الظرف الوحيد اlي اتفقت عليه  :ا~ظر 3 االتفاق •
حاالت الظاهرة ادروسة، حيث ينظر ا%احث Y Kيع حاالت الظاهرة موضع 
 دون غoه من 

ً
ا�راسة ويقوم باستخراج الظرف اlي اتفق وجوده فيها Yيعا

واlي يع� عن وجود اmكم مع : ف، وقد سماه الفقهاء واألصو�ون الطردالظرو
 بعد Y Kيع الصور اغايرة حل ال)اع

ً
 .الوصف اlي لم يعلم كونه مناسبا

ويكون ذلك بتتبع ا%احث ونظره Y Kيع حاالت  :ا~ظر 3 االختالف •
  ،الظاهرة ادروسة

ّ
ف وجود الظاهرة ومن ثّم استخراج الظرف األوحد اlي £ل

حال غيابه، حيث أدى نقصانه أو فقده إ_ غياب الظاهرة و£لفها، وقد سبق 
" األصو�ون K استخدام هذا االختبار K فحص علة اmكم، وذلك فيما يسمونه 

 عندهم � انعدام اmكم حال غياب الوصف أو انعدامه، " العكس
ّ

واlي يدل
نعدام وصف اإلس©ر فيما لو £للت ا7مر كما K انعدام حكم ا;حريم K حال ا

وحدها، حيث �ن اmكم با;حريم حال اطراد الوصف باإلس©ر، فلما Áب هذا 
 . الوصف دون غoه من األوصاف �لسيولة واللون وÂوهما انعدم اmكم

ومن ذلك نظر الفقهاء K عدة اتو� زوجها وثبوت حكم االعتداد K حقها 
أو بعده، وبذا تبn الفقهاء أن هذا الظرف اختلفة للفرقة قبل سواًء قبل ا�خول 
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ا�خول سبب للعدة دون غoه من األسباب حيث لم تثبت العدة K حق اطلقة 
قبل ا�خول وال K حال الفسخ أو غoه، فتبnّ أن الوفاة ² الظرف الوحيد اlي 

Dكم بغيابه وحّل «لوmتغيب ا. 

ويكون هذا االختبار K حال تتبع الظرف اlي   :االتفاق واالختالف- •
 �ف وجوده K اmاالت ال

ّ
اش±ك وجوده Y Kيع حاالت وجود الظاهرة، ثّم £ل

£لفت فيها الظاهرة وÁبت، ويس¤ األصو�ون هذه اmالة من اختبار الفروض 
" 

َ
 وعدما

َ
قg فم� ، ومن ذلك قو�م بأن السفر � ال"دوران العلة مع اعلول وجودا

وجد السفر حّل القg، وم� ما حصلت اإلقامة انتj حكم القg، و¯ذلك 
 علة ا;يمم، فم� Ìققت العلة وقع حكمها 

ً
قو�م بأن فقدان ااء حقيقة أو حكما

وم� انتفت انتj حكمها، فالعلة اّطرد وجودها مع حكمها، وانعكس اmكم 
nثال .بانع©سها وغيابها K 8ّ من ا

و� اثال اlي تّم عرضه حول صياغة الفرض رصد اعلم السلوك ا;كي§   
�ى أطفال الصف األول، فوجد Óموعة من األطفال يتمÝون بمستوى جيد من 
 من األطفال 

ً
ا;كيف وا;فاعل مع األقران وا%يئة الصفية، فيما الحظ أن عددا

 فأظهروا مستوى من ا;قوقع وعدم
ً
ا;كيف، فلو فرضنا أن  �ن سلو¯هم معاكسا

 
ً
ا%احث رصد من سجالت الطالب ظاهرة اال;حاق برياض األطفال، فوضع فرضا

 K 
ً
 تكيفيا

ً
أن األطفال اlين سبق �م اال;حاق برياض األطفال سيظهرون سلو�

ادرسة þالف أقرانهم Aن لم �ظوا باال;حاق وا�راسة K رياض األطفال، وهنا 
تبار هذا الفرض �تأكد من أن هذا السبب اlي اف±ضه سيبدأ ا%احث باخ

للتكيف قد تصاحب مع Yيع اmاالت ا;كيفية أو أكêها، كما £لف �ى Yيع 
اmاالت سيئة ا;كيف، فإذا تّم للباحث ذلك من خالل اتفاق اجموعة ا;كيفية 

تفاق ما K ظرف اال;حاق برياض األطفال، و£لف اجموعة غo ا;كيفية واال
بينها K غيابه، فإنه عندها سوف �كم بأن الظرف اlي صاحب وجوده وجود 
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 K السلوك ا;كي§ وصاحب غيابه غياب السلوك ا;كي§ سيحكم بأنه السبب
 .هذا السلوك

 � تالزم K نسبة ا;غoّ بn الظاهرة  :ا~ظر 3 ا�غsّ النس¼ •
ّ

ويدل
،  ومن ذلك نس

ً
 وعدما

ً
بة االق±ان بn الزيادة K الوزن والزيادة K والسبب وجودا

تناول الوجبات ال¨يعة، ومن ذلك اق±ان ا;�يف بإرادة اإلنسان وعقله، ف�ما 
 K نقصت اإلرادة أو ا;غت تراجع ا;�يف، وبالنسبة للعقل ي±اجع ا;�يف

 .حاالت ا�نون اتقّطع وا�نون اطبق

ف§ اmاالت ال� تتكون فيها الظاهرة موضوع ا�راسة : ا~ظر 3 ا�وا½ •
من عدد من األجزاء، وتش±ك K إظهارها عدد من العوامل واألسباب، ف§ هذه 
اmال فإذا عرف ا%احث أسباب أجزاء الظاهرة واستطاع أن يقرن بn 8 سبب 

 من أسبابه
ً
 واحدا

ّ
 من أجزاء الظاهرة وسببا

ً
 واحدا

ً
ا، فإن K إم©ن ونتيجته إال جزءا

 .    ا%احث أن يقرن بn السبب اتب� بn األسباب وا�زء اتب� من أجزاء الظاهرة

  
  
  
  
  
  
  

  

   



 

  

١٦١  
  املنهج الوصفي: املبحث الثالث

 
ً
  مفهوم انهج الوص§ وخطواته العامة: أوال

 
ً
  تعريف Óتمع ا�راسة والعينة وأنواع العينات: ثانيا

 
ً
  �ب Yع ا%ياناتأدوات ا�راسة وأسا: ثاwا

 
ً
  أنواع ا%حوث الوصفية: رابعا

 ا%حوث وا�راسات اسحية •

 وÌليل اضمون Ìليل احتوى •

 دراسة العالقات االرتباطية •

 دراسة العالقات السببية اقارنة •

 دراسة اmالة •

  :)a(مفهوم املنهج الوصفي وخطواته العامة: أوالً

بأنه منهج ا%حث اع� بعرض ) Descriptive research(يعّرف انهج الوص§ 
ووصف أحداث وظواهر واقعة بهدف فهمها وÌليلها، فهو أسلوب ا%حث اlي 
 ويع� 

ً
 دقيقا

ً
يع½ بدراسة الظاهرة أو اmدث كما هو K الواقع، ويهتم بوصفها وصفا

 
ً
 كيفيا

ً
§ يع� بال�مات وا�مل اع�ة عن الظاهرة، ف§ األسلوب الكي(عنها تعبoا

 )ا%احث بآراء وأف©ر عن اiتائج ال� توصل إ�ها
ً
ويكون األسلوب (، أو كميا

الك¤ بتكميم اعرفة أي Ìويل اعلومات اiا�ة عن ا%حث إ_ األرقام والنسب 
فا;عبo الك¤ عن ) ائوية اع�ة عن حجم الظاهرة ودرجة ارتباطها مع غoها
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 رقمي
ً
 يتضح من خالD حجم الظاهرة ودرجة ارتباطها الظاهرة يعطيها وصفا

ً
ا

كما . بغoها، وأما ا;عبo الكي§ فهو وصف لواقع الظاهرة بتوضيح خصائصها
يوصف ا%حث الوص§ بأنه ا%حث اlي يع½ بإ¶اد العالقة بn الظاهرة vل 
ا�راسة وغoها من الظواهر، فهو دراسة األوضاع الراهنة للظواهر من حيث 

، وهو vاولة الوصول إ_ اعرفة )Å(صها وعالقاتها والعوامل اؤثرة فيهاخصائ
ا�قيقة وا;فصيلية لعناÊ مش�ة أو ظاهرة قائمة للوصول إ_ فهم أفضل وأدق أو 

ويهدف ا%احث من ا%حوث  )Ë(لوضع سياسات و�جراءات مستقبلية خاصة بها
   .ت ;طوير الواقع اlي يدرسهوا�راسات الوصفية أن يصل إ_ استنتاجات وتعميما

 oنهج منهج قائم � رصد ووصف وتفسواlي تبnّ من ا;عريفات أن هذا ا
الظواهر واألحداث الواقعية، من خالل رصد بيانات مفرداتها، وا;وصل من تلك 
ا%يانات إ_ خصائص الظاهرة ادروسة وعالقات األحداث والعوامل اؤثرة فيها، 

  .ذلك �ه بصورة كيفية أو كميةوا;عبo عن 

ويتدرج ا%احث K ا�راسات الوصفية K سلسلة من ا7طوات واإلجراءات      
K يمكن إ¶ازها �  :العامة وال

 الشعور باش�ة، ثم Yع ا%يانات ال� تساعد � Ìديدها •

 Ìديد اش�ة وصياغتها K سؤال •

 ، وضع الفروض اعّ�ة عن مش�ة ا%حث •

 يار Óتمع ا�راسة واختيار العينة وÌديد حجمها ونوعهااخت •

استبانة، اختبار، مقابلة، ( Ìديد أدوات ا�راسة الالزمة �مع اعلومات •
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 ، ومن ثم اختبار صدق هذه األدوات ودرجة ثباتها)مالحظة

وتس� االس±اتيجية ال� óمع بها : تطبيق األداة وYع اعلومات من خال�ا •
K ا%حوث الوصفية باس±اتيجية اسح أو اعاينة، K مقابل ا%يانات 

 .اس±اتيجية ا;جريب K ا%حوث ا;جريبية

 تنظيم نتائج ا%حث •

 Ìليل اiتائج وتفسoها •

دراسة العوامل اؤثرة K ظاهرة التسول K اجتمع األردª، دراسة : مثال
  الزواج K اجتمع األردªالعوامل اؤثرة K الطالق K السنوات األو� من 

تبدأ دراسة ظاهرة التسول من شعور ا%احث وسه ش�ة ا�راسة، ثّم يقوم 
ما العوامل اؤثرة K ظاهرة التسول K اجتمع : بتحديد اش�ة وصياغتها K سؤال

الالجئون من  _:األردª، وبعد ذلك يقوم بوضع الفروض اع�ة عن مش�ة ا�راسة
  يوع التسولأسباب ش

  .استوى االقتصادي لألÐ وتدª مستوى ا�خل •

  .ا£اذ التسول حرفة وصناعة للفرد •

  .ا�هات القائمة � عمالة األطفال •

و� ارحلة ا;ا�ة يصوغ ا%احث هذه الفروض K أداة مناسبة تع� عنها، كأن 
ويضع لà فرض من الفروض السابقة فقرات تع� عنه وتساعد  ،¶علها K استبيان

 K علومات وا%يانات الالزمة للحكم عليه، ثّم يعمد ا%احث� معرفته،وYع ا
ارحلة ا;ا�ة إ_ اختيار Óتمع ا�راسة وعينة ا�راسة، ويقوم بتوزيع األداة � 

العينة K أداة ا�راسة، ثّم ينظم  العينة و¶مع اعلومات من ا%يانات ال� أجابتها
اiتائج كأن يرتب األسباب K تدريج مع� عنها أو يعمد إ_ تصنيفها من خالل 
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 فإنه مع� بتفسo اiتائج ال� وصل إ�ها 
ً
عملية ا;حليل اإلحصا´، وأخoا

 .وÌليلها

� ومن األمثلة � ا�راسات الوصفية دراسة الصفات الشخصية واألكاديمية ال
K جامعة الoموك، من وجهة  )Å(يفضلها رؤساء األقسام K أعضاء هيئة ا;دريس

 K نظر أعضاء هيئة ا;دريس ورؤساء األقسام مثًال، حيث تتبلور مش�ة ا%حث
ما الصفات الشخصية واألكاديمية ال� يفضلها رؤساء األقسام K : السؤال الرئيس

من وجهة نظر أعضاء هيئة ا;دريس أعضاء هيئة ا;دريس K جامعة الoموك 
  .ورؤساء األقسام

  :فروض ا[راسة

  يفضل رؤساء األقسام ادرس صاحب الطرق اإلنسانية K ا;عامل •

  يفضل رؤساء األقسام ادرس اتملق •

  يفضل رؤساء األقسام ادرس ذو الكفاءة ا;قنية العا�ة •

والقلق بشأن يفضل رؤساء األقسام ادرس الáم «رفية القرارات  •
  تطبيقها

  رؤساء األقسام وأعضاء هيئة ا;دريس K جامعة الoموك :¾تمع ا[راسة

يستطيع ا%احث أن �تار عينة عشوائية منتظمة، أو عينة  :عينة ا[راسة
  .حصصية

وح� يتس½ للباحث وضع الفرض اناسب �راسته فال بّد أن يتعرف إ_ ماهية 
حلول مؤقتة أو تفسoات مؤقتة يضعها ا%احث mل  نواعها، والفروضالفروض وأ
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مش�ة ا%حث، وقد سبق تعريفها K انهج االستقرا´، والفرض إجابة vتملة 
ألسئلة ا%حث، و� «وث العالقات سواًء االرتباطية أم السببية تمثل الفروض 

K ذ ستقل واآلخر متغo تابع، ومع األخعالقة بn متغoين أحدهما يس� ا
 لآلخر ته K حالة ا�راسات االرتباطية ال يكون أحد اتغoين ناالعتبار أ

ً
ابعا

 بصورة اعتبارية، 
ً
: ف§ دراسة مش�ة و�نما يس� أحدهما مستقًال واآلخر تابعا

ا;حصيل األكادي¤، فإن ا%احث  اسة ا�ومية وعالقتها بدرجةعدد ساHت ا�ر
 �ع� عن هذه اش�ة

ً
توجد عالقة دالة بn عدد ساHت ا�راسة : يضع فرضا

 nتملة ا�ومية وبv دارس، ف§ هذا الفرض إجابةا;حصيل األكادي¤ لطالب ا
إلثبات عالقة بn متغoين أو ظاهرتn، األول عدد ساHت ا�راسة ا�ومية، 

  .واwاª درجة ا;حصيل األكادي¤

هذا ا;قسيم بطريقة وقد قسم اتخصصون الفروض إ_ أقسام، ويرتبط 
  ا%احث K صياغة الفرض

ً
، حيث يستطيع ا%احث صياغة فروض «ثه Á%ا

nبإحدى طريقت:  

صياغة الفروض اباìة، وذلك باف±اض وجود عالقة بn اتغoين أو : األو` 
  الظاهرتn موضع ا�راسة

ين أو صياغة الفروض الصفرية ال� تن§ وجود عالقة بn اتغo: ا/انية
 : الظاهرتn موضع ا�راسة، فلو قال ا%احث K الفرض

ً
توجد عالقة دالة إحصائيا

بn عدد ساHت ا�راسة ا�ومية ومعدل ا;حصيل األكادي¤، فإن هذه الصياغة 
، وأما لو قال

ً
 مباìا

ً
 بn عدد ساHت : تس� فرضا

ً
ال توجد عالقة دالة إحصائيا

 ا�راسة ومعدل ا;حصيل األكادي¤
ً
 صفريا

ً
  .)Å( فإن هذه الصياغة تس� فرضا

أن يالحظ أو الفرضيات وAا ينب÷ � ا%احث مراHته عند صياغة الفروض 
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ßما ي)Å(:  

أن تكون فرضيات ا�راسة قابلة للقياس، وAا ¶عل فرضية ا�راسة صعبة  •
ة القياس � ا%احث أال تتوفر �يه معرفة �فية من ا�راسات السابقة عن مش�

  .«ثه Aا قد ¶عل فرضية ا%حث صعبة القياس أو غA oكنة

 أن تصاغ الفرضية بصورة تشo إ_ العالقة بn اتغoات •

¶ب أن تكون فرضية ا%حث vدودة K مداها، «يث ال تكون Hمة  •
 .عريضة

•  K ابتةwعرفة اأن تكون الفرضية منسجمة مع قدر كبo من اmقائق وا
 بفرضية ا%حث ايدان ا7اص

•  K عن الفرضية بكلمات سهلة واضحة فال ينب÷ أن تدخل oأن يتم ا;عب
 صياغتها �مات Áمضة أو vتملة عان 

  .وقت Aكن  للباحث اختباره AKا يتسّ½  الفرضيةينب÷ أن تكون  •

و� ارحلة ا;ا�ة ينتقل ا%احث إ_ اختبار الفروض وا;حقق من صحتها، 
مكن من خالل نتائج االختبار إما من قبول فرض ا�راسة حال ثبوت ومن ثّم يت

القة االرتباطية أو من رفض الفرض، والشائع �ى ا%احثn استخدام األسئلة K الع
ا%حوث الوصفية واالستغناء بها عن الفروض، بينما ال يستغ� عن صياغة 

 .الفروض K ا%حوث ا;جريبية بغoها
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  :)a(جمتمع الدراسة والعينة وأنواع العيناتتعريف : ثانياً

باعتباره Yيع األفراد أو العناResearch Population(  Ê( راسةيعّرف Óتمع ا�
أو األشياء ال� تتعلق بالظاهرة ال� يدرسها ا%احث، و� ا�راسات اإلنسانية يعّ� 

ية من األفراد Óتمع ا%حث عن Óموعة األفراد موضع ا�راسة، فهو اجموعة ال�
  .ال� يسå ا%احث أن يعمم عليها نتائج «ثه فيما D صلة بمش�ة ا�راسة

Àموعة جزئية من  وأما العينة فÓ ²تمع ا�راسة، وÓ موعة جزئية من أفرادÓ
األفراد ¶ري ا%احث عليها دراسته باعتبارها Aثلة للمجتمع اlي تنت¤ إ�ه، و² 

«يث تتوزع فيها خصائص اجتمع بنسبة قريبة Aا Ó  K ²موعة تمّثل اجتمع
  .Óتمع ا�راسة

  :وقد نظم ا%عض خطوات اختيار عينة ا�راسة ورتبها K ا7طوات ا;ا�ة

وهذه خطوة vورية وأساس K ا%حوث العلمية؛ ذلك  :ºديد ¾تمع ا[راسة-
ادروسة فيها، إ_  أن ا%احث يسå من دراسته خصائص العينة ومالحظة الظاهرة

تعميم نتائج هذه العينة إ_ اجتمع، ومن ثّم ا;عرف إ_ خصائص اجتمع، وقياس 
الظاهرة vّل ا�راسة فيه، وبذلك يظهر أن اجتمع هدف ا%احث منذ ا%داية، 
و�نما يقّيد ا%احث اجتمع بالعينة بمقدار ظنه بتمثيلها للمجتمع اlي يدرسه، فإذا 

احث دراسته حول متغo السمات الشخصية للطالب ا�ام· اؤثرة K أجرى ا%
 ما سيختار عينة من Óتمع ا�امعة �قيس متغoات «ثه 

ً
( Ìصيله، فإنه Á%ا

من خال�ا، ولكن هدفه من دراسة العينة أن يعمم اiتائج ال� ¶معها ) اش�ة
 .)ا�امعة(منها � Óتمع ا%حث اlي أخذها منه 

و;حديد العينة ال بّد أن يبدأ ا%احث من اجتمع فيحدد خصائصه، و�دد 
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كما لو �نت ا�راسة عن ا%يوت واألÐ فأخذ ا%احث ( اlي ينحg فيه )Å(إطاره
من سجالت ì¯ة الكهرباء من  _ا%يوت_اإلطار اlي �دد عناÊ اجتمع 

سجالت اش±¯n، أو ì¯ة ااء، ولو �نت دراسته � Óتمع الصفوف االبتدائية 
هذه ادارس وأعدادها  K مدارس منطقة ما ، فإن سجالت مديرية ال±بية حول

 Ó gmتمع ا%حث وهكذا
ً
 مناسبا

ً
وبعد ذلك �تار ا%احث من ) تعّد إطارا

 .اجتمع ما D عالقة مع مش�ة ا%حث أو الظاهرة ال� يدرسها

 :)Ë(حيث يؤثر فيه ،اختيار حجم العينة

نوع ا%حث اlي ¶ريه ا%احث، ف§ ا�راسات الوصفية وا;جريبية ي±اوح  *
nي يراد �ا أن تمثله بlجتمع ا  :حجم العينة باiظر إ_ حجم ا

- )Ø�%( جتمع بضع مئات .من أفراد اجتمع الصغo كأن يكون ا

- )Å�%( جتمع ال  .o كما لو �ن اجتمع بضع ألوفكبمن أفراد ا

- )Ø%( إذا �نوا ع¥ات أو مئات األلوف 
ً
  .من أفراد اجتمع الكبo جدا

ر إ_ Óتمع ا�راسة وخصائصه واختيار عينة Aثلة �ذا اجتمع، حيث اiظ *
يؤثر K حجم العينة خصائص اجتمع من �انس أو تباين أفراد اجتمع vل 

تكون Aثلة سا�راسة، و� حال �انس أفراد اجتمع فإن أية عينة �تارها ا%احث 
K  بn أفراد اجتمع"  الختالفا"ك� ا;باين  ومع�ة عن Óتمع ا�راسة، و%ما

، ذلك استوجب ، ا7صائص اؤثرة K مش�ة ا�راسة
ً
أن يكون حجم العينة كبoا
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 nف§ حال االتساق وا;جانس ب ،
ً
بغض اiظر عن حجم اجتمع ولو �ن صغoا

فÀ ال  ،عينة �تارها ا%احث مع�ة عن Óتمعها ةأفرد Óتمع ا�راسة تعد أي
 ¶ري دراسة � خصائص £تلف عن سو

ً
اها من أفراد اجتمع، فلو فرضنا باحثا

بعض اواد الكيميائية أو الطبيعية، فإن مثل هذه اواد تتشابه مفردات الظاهرة 
 أن �

ً
� لزوجة ا�م مثًال أو بعض تفيها وتتساوى K خصائصها، فلو أراد طبيبا

ا�م تعّد مع�ة عن Óتمع عناÊه عند مريض من مرضاه، فإن عينة قليلة من 
  .;ماثل أجزائه K خصائصها "دم اريض" ا�راسة

و�ذا �ن غرض ا%احث من تصميم ا%حث أن يقسم العينة إ_ ÓموHت 
�قيس اتغoات بn هذه اجموHت، فال بّد أن يزيد أعداد اجموHت الفرعية 

 لعدد اتغoات ال� سيدرسها، وقد
ً
خلصت بعض معادالت Ìديد  K العينة تبعا

العينة إ_ أنه �ما زاد عدد اجموHت الفرعية وبا;اú عدد اتغoات، فإنه سيقّل 
  .)Å(عدد األفراد اlين سيحتاجهم ا%احث ;مثيل Ó 8موعة

اطلوبة من ا�راسة حيث تتناسب درجة ا�قة بشPrecision ( à( درجة ا�قة* 
ا زاد حجم العينة ارتفعت درجة ا�قة ومستواها، و� طردي مع حجم العينة، ف�م

Áلب ا�راسات العلمية يقل هامش ا7طأ اسموح به �ما زادت درجة ا�قة 
اطلوبة، وقد يرجع ذلك K بعض ا�راسات إ_ خطورة تعميم نتا�ها Aا يتطلب 

ة K ا�واء أو � دقة �Hة K اiتائج، كما K ا�راسات ال� óرى � اادة الفعال
آثاره ا�انبية حيث يتطلب مثل هذا ا%حث درجة �Hة من ا�قة 7طورة نتا�ه، 
Aا يلزم ا%احث بمضاعفة حجم العينة ال� �ت� عليها ا�واء، وبهذا ف�ما قّل 

  .وارتفعت درجة ا�قة اطلوبة �ما زاد حجم العينةبه هامش ا7طأ اسموح 

وهو  ال� �تاجها ا%احث K ا%يانات، )Confidence Level( مستوى اwقة* 
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استوى اlي يؤ¯د أن خصائص ا%يانات ال� Yعت سوف تمثل اجتمع، ويزداد 
 .حجم العينة اطلوبة �ما زاد مستوى اwقة ال� يريدها ا%احث %ياناته

لوبة يبn حجم العينة اط اlي) Å( دولا� )كر¶� ومورجان(وقد طور 
واع�ة باالعتماد � حجم اجتمع وضمن هامش ا7طأ اسموح به �قة 

  .     )Ø(%)Å(ا%يانات

  حجم العينة اDطلوبة حسب حجم اDجتمع): a(جدول   

  العينة  اجتمع  العينة  اجتمع  العينة  اجتمع  العينة  اجتمع  العينة  اجتمع
Å�  Å�  Å��  
�  Ë
�  Å�Ë  
��  Ë��  Ë
��  ÑÑ
  
ÅØ  ÅÔ  ÅÅ�  
�  Ë��  Å�Ø  
Ø�  Ë�Ø  Ñ���  ÑÔÅ  
Ë�  Å�  ÅË�  �Ë  Ñ��  Å��  ���  Ë��  ÑØ��  ÑÔ�  
ËØ  ËÔ  ÅÑ�  �	  ÑË�  Å	Ø  �Ø�  Ë	Ô  Ô���  ÑØÅ  
Ñ�  Ë
  ÅÔ�  Å�Ë  ÑÔ�  Å
Å  Å���  Ë	
  ÔØ��  ÑØÔ  
ÑØ  ÑË  ÅØ�  Å��  Ñ��  Å
�  ÅÅ��  Ë
Ø  Ø���  ÑØ	  
Ô�  Ñ�  Å��  ÅÅÑ  Ñ
�  Å�Å  ÅË��  Ë�Å  ����  Ñ�Å  
ÔØ  Ô�  Å	�  ÅÅ
  Ô��  Å��  ÅÑ��  Ë�	  	���  Ñ�Ô  
Ø�  ÔÔ  Å
�  ÅËÑ  ÔË�  Ë�Å  ÅÔ��  Ñ�Ë  
���  Ñ�	  
ØØ  Ô
  Å��  ÅË	  ÔÔ�  Ë�Ø  ÅØ��  Ñ��  ����  Ñ�
  
��  ØË  Ë��  ÅÑË  Ô��  ËÅ�  Å���  ÑÅ�  Å����  Ñ	�  
�Ø  Ø�  ËÅ�  ÅÑ�  Ô
�  ËÅÔ  Å	��  ÑÅÑ  ÅØ���  Ñ	Ø  
	�  Ø�  ËË�  ÅÔ�  Ø��  ËÅ	  Å
��  ÑÅ	  Ë����  Ñ		  
	Ø  �Ñ  ËÑ�  ÅÔÔ  ØØ�  ËË�  Å���  ÑË�  Ñ����  Ñ	�  

�  ��  ËÔ�  ÅÔ
  ���  ËÑÔ  Ë���  ÑËË  Ô����  Ñ
�  

Ø  	�  ËØ�  ÅØË  �Ø�  ËÔË  ËË��  ÑË	  Ø����  Ñ
Å  
��  	Ñ  Ë��  ÅØØ  	��  ËÔ
  ËÔ��  ÑÑÅ  	Ø���  Ñ
Ë  
�Ø  	�  Ë	�  ÅØ�  	Ø�  ËØÔ  Ë���  ÑÑØ  Å�����  Ñ
Ô  
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العينة ومن اعايo العملية ال� وضعها ا%احثون وال� تساعد Ì Kديد 
ßتمع ا�راسة ما يÓ عن oناسبة للتعب  :ا

ذكور، إناث، سنة أو�، ( عند تقسيم العينة إ_ عينات طبقية متفرعة منها  -
 ...) ثانية

ً
  .فإن اmد األد; mجم عينة 8 فئة من الفئات ثالثون فردا

ر K «وث اتغoات اتعددة كما K ا%حوث ال� يلزم ;حليلها االÂدا -
  .اتعدد فإن حجم العينة ال ¶وز أن يقل عن ع¥ة أضعاف متغoات ا�راسة

 لà متغK o االرتباط -
ً
  يلزم K ا�راسات االرتباطية ثالثون فردا

 لÓ àموعة و-
ً
أما ا�راسات وا%حوث ا;جريبية فقد يناسبها >سة ع¥ فردا

K اختياره األزواج  ا;جربة بتحكم كبo من ا%احث كما تتمتعخاصة عندما 
  .ات©فئة للعينة الضابطة والعينة ا;جريبية

من أفراد اجتمع عينة %) �K  )Ø-Ë ا�راسات اسحية يشà حجم عينة -
   .Aثلة

-  
ً
 نسبيا

ً
  .)Å(يعّد Óتمع ما دون األلف فرد Óتمعا صغoا

ا%احث أن وقد تفرض العديد من الظروف الزمانية وا©نية وا�يمغرافية � 
يضاعف K حجم العينة فيجعلها أك� من النسبة اقبولة أو اتداولة K ا%حث 

  :)Ë(العل¤ ومن أبرز تلك الظروف
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أي اتغoات والعوامل ال� تؤثر (ظهور العديد من اتغoات غo اضبوطة  * 
تأثK o نتيجة ا�راسة وال يريد ا%احث أن يدرس تأثoها بل هو مع� بدراسة 

Aا قد يضطر ا%احث ألن يزيد K حجم العينة للتقليل من نسب ) Hمل دون غoه
  .تأثo اتغoات غo اعنية با�راسة � نتائج اتغo ا;ابع

عندما يتوقع ا%احث أن تكون الفروق بn اجموHت ا%حثية دقيقة وبالغة *
فروق � مدى أوسع من العناÊ، األهمية، فإنه يضطر لزيادة حجم العينة ;ظهر ال

 لصعوبة تتبع هذه الفروق ا�قيقة K العينات الصغoة
ً
 .وذلك نظرا

قد يضطر ا%احث إ_ مضاعفة عدد عناÊ العينة K اmاالت ال� �تاج فيها *
 .ألن يقسم ÓموHته ا%حثية إ_ ÓموHت فرعية

*A أفراد العينة nا سيؤدي إ_ فقدان عندما يتوقع ا%احث حصول ت¨ب ب
بعض العناÊ، و� حال اختالط اجموHت مع بعضها Aا سيؤثر � نتيجة 
ا�راسة فإنه مضطر ضاعفة أعداد اجموHت �قلل من تأثo العناÊ ات¨بة 

 .K نتيجة ا�راسة

عندما تتطلب ا�راسة اmصول � مستوًى Hل من ا�قة وا�اللة اإلحصائية *
�قق غرض ا%احث يكون K زيادة عدد أفراد العينة، ف�ما زاد حجم فإن ما 

 .العينة يرتفع مستوى ا�قة K اiتائج وينخفض حجم ا7طأ اتوقع

K حال تباين عناÊ اجتمع واختالفهم K اتغoات ال� نرغب K دراستها *
 فيما ي

ً
 .تعلق با;جانستزداد اmاجة إ_ زيادة حجم العينة، وقد مّر هذا سابقا

عندما ال تتوفر مقاييس � درجة مقبولة من اwبات لقياس اتغo ا;ابع فإن *
 .ا%احث قد يتغلب � هذا العارض من خالل زيادة ومضاعفة حجم العينة
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  :)a(أنواع العينات I الدراسات الوصفية والتجريبية

    :)Random Sampling(العينة العشوائية : أوالً 

 K جتمع فرصة متماثلةوتس� بالعينة االحتما�ة، أي أن �ميع عناÊ ا
أن تتوفر لà فرد من أفراد اجتمع فرصة م©فئة احتمال الظهور K العينة، أي 

لغoه من األفراد K الظهور K عينة ا�راسة، ويتّم ذلك االختيار العشوا´ احض 
%عض أن االختيار العشوا´ ألفراد العينة بال ÝّÌ أو تدّخل من ا%احث، ويرى ا

أفضل طريقة للضبط اإلحصا´   اجموHت�فراد وا;وزيع العشوا´ لأل
اتغoات اتدخلة من اجتمع إ_  ننقلبهذا ا;وزيع  إنناللمتغoات اتدخلة، إذ 

دقة  التساؤل حولبينما يثo آخرون  من ÓموHت ا�راسة،العينة إ_ Ó 8ّموعة 
عليه الضبط ا;جريx واlي يكون إما بتوحيد اتغoات  ونهذا الضبط ويفضل

اتدخلة K اجموHت و�ما بتحييدها و�زا;ها من 8ّ منها، وللعينة العشوائية 
  :أش©�ا ال� أشهرها

   ):Simple Random Sampling( العينة العشوائية البسيطة

ع األصß معروفn للباحث، وعندما اجتميكون أفراد  ويتّم اختيارها عندما
ن هؤالء األفراد متجانسK n ا7صائص العامة للمجتمع متماثلn فيها، ويتّم يكو

اختيار أفراد العينة K هذه اmال إما بالقرعة بأن يضع ا%احث أسماء وأرقام 
ام اجتمع � قصاصات ورق، ويتم سحب العدد اطلوب للعينة من بn هذه األرق

واألسماء بطريقة عشوائية، فإذا �ن عدد أفراد اجتمع مائة و>سn مثًال فإن 
، ف§ 

ً
ا%احث يكتب أسماءهم � قصاصات الورق، ويعطي لà اسم منها رقما

 من أرقام سوف فإنه عنg، حال �نت عينته اطلوبة ع¥ين 
ً
يسحب عشوائيا
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 .كتوبة عينتهاجتمع ع¥ين ;كون هذه األسماء واألرقام ا

 استخدام جدول األرقام العشوائية،البسيطة ومن طرق اختيار العينة العشوائية 
nي يتّم بتلقlاسب  واmلسحب عدد من األرقام «سب عدد أمر االختيار ا

  .العينة

تقف بعض العوارض اmائلة بn ا%احث واستخدام العينة العشوائية قد و
ال تكون وحدات اجتمع متجانسة فإذا اختoت  أبرزها حnإلجراء دراسته، 

عينة عشوائية مع عدم ا;جانس فإننا ال  نضمن أن تكون مع�ة عن اجتمع 
حال بسيطة اسحوبة منه، و¯ذلك اmال يصعب اختيار العينة بطريقة عشوائية 

،
ً
 Aا ¶عل االختيار العشوا´ يكلف ا%احث جهد كون Óتمع ا�راسة كبo جدا

ً
 ا

 و
ً
Hتمع ا�راسة موزÓ ددات وعوائق هذا االختيار أن يكونv ة، ومن�H مشقة

  .  مناطق جغرافية واسعة متباعدة �

  : )Systematic Sampling( العينة العشوائية اDنتظمة

و�تارها ا%احث K حال �انس أفراد اجتمع األصß واش±اكهم K ا7صائص، 
دأ من تقسيم عدد أفراد اجتمع � عدد العينة وخطوات اختيار هذه العينة تب

، و¶عل الفاصل بn رقم 
ً
اراد إخراجها، ثّم �تار ا%احث أول أفراد العينة عشوائيا

الفرد األول والفرد اlي يليه بقدر ناتج قسمة اجتمع � العينة، أي إن الفاصل 
اجتمع � عدد ج قسمة بn 8 فرد من أفراد العينة واmد اlي يليه هو قدر نات

 .عدد العينة اطلوب

وأراد ا%احث إخراج عينة  ،)���Ó)Ôتمع ا�راسة أفراد لو �ن عدد : مثال
 فلو تقدرها مائتn من أفراد اج

ً
مع، فإنه �تار الفرد األول من العينة عشوائيا

أفراد  الفرد األول من ، فإن ا%احث سيجعله)	( فرضنا أنه باالختيار خرج الرقم
، وبذا يكون الفرد ا;اË�( ú(، فيخرج اiاتج )��Ô���/Ë(عينة ا�راسة، ثّم يقسم 
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ً
، أي إن الفرد ا;اú من أفراد العينة من )	Ë� =Ë+	( بعد األول اختار عشوائيا

  .وهكذا) 	Ô( ، ثّم اlي يليه)	Ë(�مل الرقم 

سيطة وانتظمة يمكن وال بد من ا;نويه إ_ أن أسلو� العينة العشوائية الب
، فيما يصعب ذلك إذا �ن حجمه 

ً
 نسبيا

ً
استخدامهما إذا �ن حجم اجتمع صغoا

 
ً
  . كبoا

   ):Stratified Random Sampling( العينة العشوائية الطبقية

و�تار ا%احث هذا اiوع من العينات حال تعدد ا7اصيات الفارقة بn أفراد 
 ،راد إ_ طبقات بناًء � ا7صائص اؤثرة K ا�راسةاجتمع، حيث يتم تقسيم األف

فمثال لو �ن طلبة جامعة الoموك هم  كما K ا�نس وا;عليم وا�خل وÂو ذلك،
وبا;اú ) ذكر، أن<(Óتمع دراسة ما، فيمكن تقسيمهم إ_ طبقات حسب ا�نس 

) ، ثاwة، رابعةأو�، ثانية(يكون �ينا طبقتn، أما لو أخذنا السنة ا�راسية 
ìيعة، آداب، طب، هندسة، (سيكون �ينا أربع طبقات، و�ذا نظرنا إ_ ال�ية 

ويقوم ف§ هذه اmالة سيتكون اجتمع من سبع طبقات، ) علوم، صحافة، فنون
 :ا%احث باختيار أفراد العينة � مراحل

 -  ،ßختلفة للمجتمع األص  ونسبة 8 طبقة فيه،�دد ا%احث الفئات أو الطبقات ا

  ،�دد عدد األفراد K 8 فئة -

  . �دد عدد أفراد اجتمع، و¯ذلك عدد أفراد عينة دراسته -

�دد نسبة 8 طبقة K العينة، واألكê دقة أن تتساوى مع نسبة تلك الطبقة  -
  .K اجتمع

 ة عينة عشوائيطبق�تار من 8  -
ً
السابقn ، وذلك بإحدى األسلوبn تمثلها ا

  ).البسيطة أو انتظمة(
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 من األفراد  
ً
 متساويا

ً
ومن طرق اختيار أفراد العينة الطبقية أن �صص عددا

 K ´وط االختيار العشواì  تمع ا�راسة، ومنÓ عن 8 طبقة من طبقات oللتعب
هذا استوى وجود ا;جانس داخل الوحدات أو الطبقات «يث يتمكن ا%احث 

، وبناًء عليه �تار العينة إما بطريقة  من اعتبار 8
ً
 متجانسا

ً
طبقة منها Óتمعا

ا;وزيع اتساوي وذلك بأن ¶عل لà طبقة حصة معلومة K عينة ا�راسة 
أو بطريقة  K العينة، وتكون متساوية مع حصة غoها من طبقات اجتمع

ينة ال�ية، بأن يأخذ ا;ناسب بn نسبة الطبقة K اجتمع ونسبة عينة الطبقة K الع
 K تمع ا�راسة عينة جزئية «سب نسبة هذه الطبقةÓ من 8 طبقة من طبقات
اجتمع، «يث يتّم تمثيل 8ّ طبقة K العينة بصورة تتناسب مع حجمها أو نسبتها 

 ،ßجتمع األص يتفاوت K خصائص الفقر والغ½ «يث K ا
ً
فلو فرضنا Óتمعا

من العدد ال1 ألفراد اجتمع اكون من %) �Å(نياء ونسبتها ينقسم إ_ طبقة األغ
 nعتدلف§ هذه اmال  ،%)�Ñ(بنسبة والفقراء ، %)��( ةببنسألفn مثًال، وطبقة ا

فرد من هذا اجتمع بطريقة ا;ناسب ) ��Ñ(أن �تار عينة حجمها ا%احث إذا أراد 
ال بّد أن يقوم K ا%داية «ساب حجم بn نسبة الطبقة ونسبة العينة امثلة �ا، ف

úحو ا;اiجتمع � ا  : 8 طبقة K ا

  ��Å� X )Ë��� = (Ë,�= عدد األغنياء K اجتمع 

  ��X )Ë��� = (ÅË ��,�= عدد اعتدلK n اجتمع 

  ���) = ���Ñ�  X )Ë,�= عدد الفقراء K اجتمع 

K عينته باiظر إ_ نسبة هذه   و� ارحلة ا;ا�ة يقدر عدد أفراد 8 طبقة
ßجتمع ال1 كما ي  :الطبقة K ا

  �Ë�� X )Ñ��/Ë��� = (Ñ= عدد األغنياء K العينة 


ÅË�� X )Ñ��/Ë��� = (Å= عدد اعتدلK n العينة �  
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  ��) = ���X )Ñ��/Ë  ���= عدد الفقراء K العينة 

 فإن Óموع أعداد أفراد الطبقات ال بد أن ي
ً
ساوي حجم العينة اطلوبة، وأخoا


Ñ� +Å(أي � +��  =Ñ��.(  

  من األغنياء بالطريقة العشوائية ) �Ñ(و� إم©ن ا%احث أن �تار 
ً
فردا

 من اعتدلn، وهكذا) �
Å(البسيطة أو انتظمة، و
ً
و� حال اختار ا%احث . فردا

اثال السابق  Kتساوي اmصص اعطاة لà طبقة مع غoها، كما لو اختار  طريقة 
فرد من 8 طبقة من طبقات اجتمع دون اiظر إ_ نسبة هذه الطبقة K  مائة

فإن اختيار العينة «صص متساوية للفئات اختلفة قد ال يمثل اجتمع Óتمعها، 
، Aا فا%احث K اثال السابق سوف �تار من األغنياء 

ً
، فيما ��Å��/Ëتمثيًال صحيحا

، برغم الفرق ا%nّ بn نسبة األغنياء ونسبة ��Å��/ÅËدلn سيختار من اعت
اعتدلn، وبالرغم من ذلك ف§ االختيار اب� � اmصة اwابتة اتساوية سوف 

 nّجتمع كما هو ب  .يكون �ما ا;أثo نفسه � العينة و� وصف ا

  اإلسالما�اهات طلبة جامعة الoموك Âو مساق نظام األÐة K : مثال

يمكن أن يقسم Óتمع ا�راسة اlي يمثله Yيع الطلبة انتظمn بدراسة 
اساق K فصل دراæ أو سنة دراسية ثّم يقسم اجتمع إ_ طبقات باiظر إ_ عدم 

  :ا;جانس K ا7صائص ا;ا�ة

  رابعة ،ثاwة ،ثانية، سنة أو�: السنة ا�راسية لألفراد انتظمK n اساق _

  " استوى األكادي¤" ا;فوق أو اعّدل  _

  ...، هندسة ،آثار ،آداب ،علوم: ا;خصص _

  تنافس، خاص، مبعوث: نوع ا�راسة _

ال بّد أن �تار ا%احث من 8 فئة عينة Aثلة �ا تتناسب مع حجم هذه الفئة  _
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لقة بالنسبة جتمع ا�راسة، وال بّد أن يراý ا;جانس K ا7صائص غo اتع
فال بّد أن تكون  من اlكور واإلناث،فإذا قسم اجتمع إ_ طبقتn  ،بالطبقة

  .سوى ا�نسالسابقة الطبقتان من اlكور واإلناث متجانستK n ا7صائص 

   ):Clustered Random Sampling(عنقودية العينة العشوائية ال

ضخمة، أو إذا  إذا تعامل مع Óتمعاتا%احث هذا اiوع من العينات ستخدم وي
 � منطقة جغرافية كبoة، فيقوم بتقسيمها إ_ أجزاء 

ً
 ومنت¥ا

ً
Hجتمع موز�ن ا

عددها كبo مضاهٍ لعدد الطبقات ال� تشà اجتمع، فمثال يمكن ) عناقيد(
تقسيم أفراد Óتمع طلبة جامعة الoموك حسب احافظة ال� يقدمون منها، ثّم 

 من األفراد يتناسب مع حجمهم �دد نسبة 8 عنقود K ا
ً
جتمع، و�تار منه عددا

K اجتمع، كما K العينة الطبقية، و£تلف العينة العنقودية عن سواها K أن 
 
ً
، و�تار هذه اناطق اختيارا

ً
ا%احث �تار فيها مناطق وÓموHت ال أفرادا

، ويسميها عناقيد، ثّم يتّم اختيار األفراد من العن
ً
اقيد يقوم ا%احث عشوائيا

 .بتقسيمهم بn اجموHت

ويش±ط K العينة العنقودية أن يكون ألفراد 8 �مع أو عنقوٍد ا7صائص 
نفسها، ومن اجتمعات ال� يستطيع ا%احث تقسيمها إ_ عناقيد الش±اك أفرادها 

وادارس، وا;جمعات السكنية ) الصفوف( الفصول ادرسية: K ا7صائص
  . فياتواستش

K عاينة العشوائية  :ويمكن أن نلخص خطوات ا

تعريف اجتمع وÌديد خصائصه، وAا يمكن أن تمثله العينة العشوائية   _
العنقودية لو أجرى ا%احث دراسة حول ظاهرة طالبية K جامعة الoموك، 
 nموك فيعرفه ا%احث ويبoالة من طالب جامعة الv جتمع سيتكون الفا

راد اجتمع، �تم خصائصه، ثّم يبn ا7صائص ال� تتباين فيها العناÊ من أف
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تقسيمهم بما �قق ا;جانس وا;ماثل K ا7صائص سوى ا7اصية ال� يعمد 
  .ا%احث إ_ اختبارها

  Ìديد حجم العينة اطلوب _

تعريف وÌديد العنقود، ف§ دراسة ظاهرة طالبية K جامعة الoموك �دد  _
  .ا%احث العناقيد باحافظات ال� يقدم منها الطالب

ع قائمة بالعناقيد اكونة جتمع ا�راسة، ويتم ذلك برصد إطار اجتمع وض _
  "سجالت القبول والتسجيل مثالً " ثّم رصد العناقيد

  تقدير عدد األفراد K 8 عنقود _

  Ìديد عدد العناقيد _

  اختيار العناقيد اطلوبة بصورة عشوائية _

  اقيداختيار العينة ال� تتكون من Óموع أفراد العن _

فلو أراد باحث أردª أن يرصد أثر الوجبات الغذائية ال� تقدمها وزارة    
 K كوميةmدارس اال±بية وا;عليم � األداء ا;علي¤ لطالب الصف الرابع K ا

  :شمال األردن، فإن عملية اختيار العينة العنقودية سوف تمر باراحل ا;ا�ة

ن من طالب الصف الرابع K ادارس Ìديد Óتمع دراسته اlي سيتكو*
اmكومية K شمال األردن، وهو Óتمع ضخم وlا فقد �دده ا%احث K عينة 

  عنقودية

لو أراد ا%احث أن ¶ري دراسته � مائ� طالب فإن عينة ا�راسة ستكون * 
  .بهذا اmجم

فمن امكن اعتباره طالب الصف الرابع K 8 : وضع تعريف vدد للعنقود* 
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  مدرسة من مدارس ادن ومدارس أريافها 

( يضع قائمة بأسماء ادن واألرياف K شمال األردن و�دد ادارس فيها*      
  بمراجعة مديريات ال±بية وÌديد إطار اجتمع من سجالتها) إطار ا%حث

رضنا أن عدد العناقيد وصل مائ� عنقود فإن ا%احث سوف �تار لو ف*     
 يمثل عينة ا�راسة، فلو �ن عدد 

ً
 من بn هذه العناقيد عددا

ً
 عشوائيا

ً
اختيارا

الطالب K الصفوف K معدل اwالثn لà صف، فإن ا%احث ال بّد أن �تار 
 
ً
  .سبعة عناقيد عشوائيا

ناقيد فإنه سيقسمها إ_ ÓموHت «سب بعد أن �تار ا%احث هذه الع*    
متطلبات ا�راسة أو يبقيها � حا�ا ويرصد اتغo فيما لو لم تكن دراسته 
 K انويةwدارس ا�ريبية، كما لو �نت دراسته حول ظاهرة العنف الطالK é ا

ن شمال األردن، فإن ا%احث بعد اختيار العينة سيجري ا�راسة عليها بأكملها، دو
 ;قسيمها إ_ ÓموHت

ً
  . أن يكون مضطرا

   ):Improbability Sampling( العينة غري العشوائية: ثانياً

و� هذه العينة فإن بعض أو الكثo من أفراد Óتمع  ،وتس� غo االحتما�ة
 للصفريكون احتمال ظهوره بn أفراد العينة سا�راسة 

ً
ن فرصة بعض إ، أي مساويا

اجتمع  منظهور K العينة تفوق بشà واضح فرصة أفراد آخرين أفراد اجتمع لل
�كونوا K العينة، و�تار ا%احث هذا اiمط من العينات حال كون أفراد Óتمع 
ا�راسة غo معروفn أو غv oدودين، كما قد تستخدم إذا �ن أفراد اجتمع 

ة غo العشوائية أال vدودين غo متجانسn، وAا ي�ر للباحث اختياره للعين
ينصب vور  مانالعينة � اجتمع، و�ا�راسة تعميم اiتائج من  ه منيكون غرض

K تمثلة  :اهتمام ا%احث وÁيته K مشهد بعينه، وللعينة غo العشوائية أش©�ا ا
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  : أو العينة اDيAة )Sampling by Chance( عينة الصدفة

 من األفراد اlين يقابلهم بالصدفة،و� هذه اmال �تار ا%احث عدد
ً
أو أوõك  ا

حيث يتم  اlين تتاح D فرصة ا;عامل معهم أو اخذ ا%يانات وYعها من خال�م،
اختيار وحدات العينة بناًء � سهولة االتصال باألفراد K اجتمع، كما ² حال 

ة «ثية، وهذه عينات ا�راسات اعنية باستقراء الرأي العام حول ظاهرة أو مش�
 تستخدم K ا�راسة القبلية األو�ة

ً
فÀ ال تع� عن ) االستطالعية( العينات Á%ا

 .اجتمع بصورة متجانسة

  ): cluster Sampling( العينة ا�صصية

 من األفراد يتناسب مع  وفيها
ً
يقسم اجتمع إ_ فئات و�تار من 8 فئة عددا

أن ا%احث يقوم باختيار  فارق بينهمالطبقية مع تشبه العينة االعينة حجمها، وهذه 
 .أفراد العينة بنفسه وبطريقة غo عشوائية

إذا �ن Óتمع ا�راسة اجتمع األمريكي ف§ إم©ن ا%احث أن يأخذ : مثال
عينة حصصية من Yيع أخالطه، وال بّد أن يتناسب عدد األفراد امثلn لà فئة 

ع نسبة عدد أفراد هذه الفئة Ó Kتمع ا�راسة، ف§ من فئات اجتمع K العينة م
اجتمع األمريكي هنود وعرب ويهود وأمريكان اóلوسكسوننn، ف§ هذه 
ا�راسة يقسم ا%احث اجتمع إ_ فئاته ثّم �تار من 8 فئة عينة Aثلة �ا K عينة 

، ا�راسة، وبما أن  العينة مقصودة فمن امكن تدخل ا%احث K اال
ً
ختيار قصدا

  .وال يلزم نفسه بضوابط أو ìوط لالختيار

  ):Purposive Sampling( العينة الغرضية أو القصدية

 ،إ_ اختيارهايعمد ا%احث  قصدية ألنهذه العينة تد@ أو اعاينة ا�ادفة، و 
بمجتمع ا�راسة ومش�تها،  )األقرب( حيث �تار من اجتمع األفراد األلصق
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تأثo : كما لو �نت ا�راسة  ته،يستطيع من خال�م أن �قق هدف دراسواlين 
من الطالق وا;فكك األÐي K إدمان اراهقn، فال بّد أن �تار ا%احث عينة 

دمنn، فهذه ال¥�ة وحدها القادرة � توفo اعلومات بسبب اراهقn ا
، و¯ذلك لو �نت مش�ة موقعها و¯ذلك بسبب اعايo ال� وضعها ا%احث 

 Ðللطفل، فال بّد أن تكون األ ýالسلوك االجتما K ا7ادمات oتأث K ا�راسة
ادمات، و¯ذلك K مش�ة «ثية عنوانها ا�اهات يستقدمون ا7عينة ا�راسة Aن 

الوا�ين صوب األمراض اiفسية لألبناء، فال بّد أن �تار ا%احث أÐ الوا�ين 
ªين يعاlف� اiرض ا  .بعض أبنائهم من ا

   ):Snowball Sampling(عينة الكرة ا/لجية 

أفراد تعرفه إ_ ويستخدم ا%احث هذا اiمط من العينات K حال صعوبة 
Óتمع ا�راسة، و� حال عدم Ìديد اجتمع، ويقوم ا%احث الختيار العينة 

lين سيطبق عليهم األداة، ثّم باالتصال بواحد أو اثنn أو أكê من أفراد جتمع ا
oمعلومات عن  يسأل هؤالء األفراد عن حاالت أخرى يمكن الرجوع إ�ها ;وف

ن يلت� اmاالت ا�ديدة يسأ�ا عن حاالت أخرى قادرة � مش�ة ا�راسة،وبعد أ
إجابة أسئلة ا�راسة، وبذا يبدأ ا%احث بعينة صغoة تك� بذاتها من خالل 

العينة K ا%حث عن أفراد جدد يش�ون حاالت فاعلة ;حقيق مشار¯ة أفراد 
 فإن ا%احث يتوقف عن ا;نقيب عن أفراد جدد لعينة 

ً
غرض ا%حث، وأخoا

ا�راسة عندما ال يستطيع الوصول إ_ حاالت جديدة، و� حال وصل إ_ حجم 
احث أن و� األمثلة ا%حثية ادرجة للعينة القصدية يستطيع ا% ،عينةمقبول لل

 ��تار �ذه األمثلة عينة الكرة اwلجية، فÀ مناسبة lلك، فقد يسأل األÐ ال
يعرفها Aن �يهم خادمات عن أÐ يعرفونها وتستقدم ا7ادمات، ثّم يسأل العينة 

 وهكذا
ً
 ...ال� ¶دها الحقا
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  :أخطاء املعاينة

عمل ا%عض �  قد يتعرض ا%احث K عملية اختيار العينة ألخطاء عديدة،    
  : )Å(فرزها وتصنيفها باعتبار مصدرها إ_

 
ً
وتنقسم أخطاء ا;حÝ باiظر إ_ مصدرها إ_ أخطاء ÝÌ : أخطاء ا;حÝّ : أوال

سببها أخطاء ا%احث، وأخرى أخطاء ÝÌ سببتها العينة، فأما األخطاء ال� ترجع 
 للمجتمع ال يشم

ً
له أو يع� عنه، ثّم قيامه إ_ ا%احث فمنها اختيار ا%احث إطارا

 �بسحب العينة من هذا اإلطار، فلو فرضنا دراسة حول تأثo الوجبات الغذائية ال
تقدمها وزارة ال±بية K مستوى Ìصيل الطالب v Kافظة إربد، ثّم ا£ذ ا%احث 
 وسحب منه العينة، ف§ هذه اmال فإن هذا اإلطار 

ً
سجالت مدارس ادينة إطارا

تاره ا%احث متحÝ ألنه لم �د Óتمع ا�راسة بأكمله، وبا;اú فإن عملية اlي اخ
 Ýّاختيار العينة سوف �كم عليها با;ح.  

ومن أسباب أخطاء ا;حÝّ أن �تار ا%احث العينة بطريقة £دم أغراضه،    
وlا �نت العينات غo االحتما�ة عرضة ألخطاء ا;حÝّ، و� حاالت vدودة قد 

تبدل ا%احث بعض أفراد العينة بغoهم لعدم قدرته � الوصول إ�هم، أو يس
 Ýا يؤدي إ_ ا;حA ع ا%يانات منهم، وهذا اإلجراء �دش العشوائيةY لصعوبة

 
ً
  .الحقا

   Êعنا ÝّÌ K يرجع سببها إ_ العينة فأبرز ما يمثلها �وأما أخطاء ا;حÝّ ال
با%يانات، فقد يدú بعض عناÊ العينة ببيانات خاطئة العينة وأفرادها K اإلدالء 

ألسباب عديدة، منها الرغبة K الظهور باإل¶ابية، ومنها عدم اوضوعية أو ا�دية 
  .K اإلجابة، ومن ذلك إهمال بعض الفقرات أو األسئلة وتر¯ها بال إجابة
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ً
  أخطاء اعاينة وال� يسميها اإلحصائيون أخطاء الصدفة: ثانيا

وترجع هذه األخطاء إ_ احتما�ة عدم تمثيل بيانات العينة و�حصائياتها 
%يانات اجتمع ومعلماته، ف§ العديد من العينات قد ال تتساوى متوسطاتها مثًال 
مع اتوسط العام للمجتمع اlي أخذت منه، و� حاالت أخرى قد يكون الفرق 

ا%يانات عن الوسط، و� اmاالت ن بيانات العينة واجتمع K اÂرافات هذه  ب
السابقة ال تكون العينة Aثلة للمجتمع بل تكون بينهما فروق وهذه الفروق ما 

  . يسميه اإلحصائيون أخطاء الصدفة

ومن اmاالت ال� أثبتت فيها الفروق بn العينة واجتمع ما تّم رصدها      
جتمع، فقد يظهر انحنيان ببيان شà منح½ ا;وزيع %يانات العينة وبيانات ا

  :ضمن األش©ل ا;ا�ة

  نماذج اختالف ا�وزيع �يانات العينة وبيانات اDجتمع)  a(الش
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  )a(أدوات الدراسة وأساليب مجع البيانات: الثاًث

وسائل وأسا�ب Yع ا%يانات باالحظة والقياس،  عنأدوات ا%حث تع� 
 ما تكون أدوات ا%حث اتخصصة K ا�راسات اiفسية واالجتماعية 

ً
وÁ%ا

� Yع بيانات عن ظواهر سلو¯ية ذات صلة باألفراد، وبما أن  قائمةوال±بوية، 
منهم هذه الظواهر اإلنسانية £تلف من شخص آلخر فإن هذه ا%يانات اجموعة 

  .تصنف � أنها متغoات

وا �نت ا%يانات ال� ¶معها ا%احث حول الظواهر السلو¯ية لألفراد من 
اتغoات ال� £تلف من شخص آلخر، فإن األداة ال� �تارها ا%احث �مع 
بياناته ال بّد أن تناسب نوع اتغo اlي ستع� عنه، وبهذا يقسم اتخصصون 

 الختالف الغاية من ا�راسة وبناًء � طبيعة أدوات Yع ا%يا
ً
نات إ_ vاور تبعا

اتغo موضع ا�راسة، ومن أوضح الطرق �تعرف ا%احث نوع األداة اناسبة 
  :�راسته أن ينظر K طبيعة ا�دف اراد تتبع بياناته عند العينة

ÁعرDتتعلق بالسلوك  فإذا �نت ا�راسة تهدف إ_ تتبع بيانات: قياس السلوك ا
اختبارات فإن ا%احث سيختار أداة الختبار السلوك العقß كما K  ،العقß واعر�

قد �تار ا%احث بعض مقاييس ا;حصيل اقا�ة أو  ا;حصيل، و� هذه اmال
بعض أسا�ب االحظة، وتنقسم مقاييس ا;حصيل ال� �ت� من خال�ا ا%احث 

ييس معيارية ومقاييس vكية، ف§ اعيارية يقارن ا%احث السلوك اعر� إ_ مقا
أداء الطالب بأداء Óموعة من الطالب، حيث �دد موقعه Ó Kموعته بمقارنة 
مستوى أدائه بمستوى أداء اجموعة، و� هذه االختبارات ال بّد أن يضع ا%احث 
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ع اتوسط الص§ Óموعة من اعايo ال� تمكنه من مقارنة مستوى أداء الفرد م
ألقرانه، بينما K االختبارات احكية يتحدد أداء الطالب أو إتقانه عند نقطة قطع 
 nأو عالمة اجتياز، كأن تكون عالمة اجتياز الطالب لالختبار أن ¶يب ست
 بعينه أو مواضيع 

ً
Hائة من أسئلته، واختبارات ا;حصيل إما أن £ص موضوبا

 أن تكون من اiوع التشخيÞ، فتعطي عدد K الوقت نفسه أوعديدة 
ً
من  ا

  .العالمات لà جانب من جوانب ا;حصيل

وقد تدخل مع اختبارات السلوك العقß مقاييس القدرة العقلية، ومنها 
مقاييس ا�lء ال� تساعد � تشخيص الضعف العقA ،ßا يساعد K عمليات 

 .ا;وجيه واإلرشاد ال±بوي

، فإن �نت ا�راسة تهدف إ_ تتبع بيانات تتعلق بالقدرات إذاف: قياس القدرات
 إ_ استخدام اختبارات القابلية، و² عبارة عن مقاييس  ا%احث

ً
سيعمد Á%ا

ومن ثّم فÀ تتنبأ باستوى احتمل ألدائه K  ،للقدرات ال©منة عند الفرد
 العامة، وال�ذلك مقاييس القابلية اجاالت اتعلقة بمش�ة ا�راسة، ومن 

تقيس قدرات الفرد � ا;فكo اجرد وحل اشÈت والطالقة اللغوية، وبعضها 
، وبعضها Yاعية كما K )ويكسلر(ومقياس ) بينيه(مقاييس فردية كمقياس 

، واiوع اwاª من مقاييس القابلية مقاييس القابلية )لورج ثورندايك(اختبار 
إ_ ا;نبؤ  يهدف هذا اiوعستعدادات ا7اصة، ووهو مقياس للقدرات واال ا7اصة،

، وقد يستخدمه ا%عض لضبط العينة Ó Kال أكادي¤ أو مه� بمستوى أداء أفراد
العوامل ا�خيلة اؤثرة � أداء اجموHت ا;جريبية ;نحية تأثo القدرات � 

و انA ا�راæ، نتيجة ا�راسة، كما تستخدم لعمليات القبول واالنتقاء للوظيفة أ
 K بعض ا;خصصات، و¯ما K للقبول 

ً
كما K اختبارات الكفاءة ال� تكون ìطا

االختبارات ال� يعدها أصحاب العمل للقبول K وظيفة، ف§ مثل هذه االختبارات 
يستطيع الفاحص قياس قدرات واستعدادات األفراد اتقدمn للوظيفة، بإعداده 
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أرادت جال اؤهالت وا7صائص ال� يتطلبها العمل، كما الفقرات ال� تتعلق بم
االختبار بناء �  فإنها ستضعف د�ل سيا×، إحدى �ìت السياحة أن توظ

الكفاءات اطلوبة �ذه الوظيفة، وتعّد فقرات االختبار بما يقيس وطبيعة القدرات 
 يتناسب مع هذه الغاية، و� مقاييس القدرات إذا أراد ا%احث أن يطور مقيا

ً
سا

 : اوقف اlي يدرسه ويريد تتبع قدرات العينة فيه، فإنه سوف يعمل �

مل وا7صائص الالزمة، كما لو أرادت Ìديد متطلبات الع: Ìليل اهمات _ 
بعض ال¥�ت تعيn موظ§ استقبال فإن اهمات اطلوبة من هؤالء قد تكون 

الجتماý، واظهر اقبول وا�قة K اواعيد وثيقة الصلة بإجادة اللغات، وا�lء ا
و� ا;عامل وÂوها، ذلك أن متطلبات العمل تقت" مثل هذه الكفايات، ومن ثّم 
 لقياسها ولكن يلزم Ìديد اطلوب قبل 

ً
فإن األداة اعدة ال بّد أن تتضمن بنودا

 nّا%دء بالقياس كما هو ب.  

خصائص األفراد K ميدان  عن كشفوضع فقرات مقياس أو اختبار لل _ 
 �، فقد تدرج K اقياس Ì Kليل اهمات تّم تقديرهااالستعدادات واؤهالت ال

للمثال السابق فقرات £ت� قدرة ابحوث � ا;عا³ مع اواقف احرجة مثًال، 
أو قدرته � تفريغ الغضب واالنفعال وضبط اlات عند ا;عامل مع اiوع 

  .من الزبائناستفز 

إذا  �نت هذه الفقرات ال�  للباحثاقياس K عينة �ريبية �تبn تطبيق _ 
  .وضعها تع� عن خصائص األداء اطلوبة عند األفراد

  .يطور اقياس و�كمه _ 

أن يقيس األبعاد الشخصية  فإذا أراد ا%احث: قياس أبعاد الشخصية وا�اهاتها
بها، كما لو أراد قياس ايول واال�اهات  تعلقتراسته ألن مش�ة دما عينة ألفراد 

  :مثًال، فإن K إم©نه أن �صل � بياناته بطرق



 ١٨٨  

أن يستخدم أسا�ب ا;قويم اlا� من خالل ما يقوD الفرد عن نفسه، : األو�
بأنها عملية حوار تدور بn ا%احث  اDقابلةوقد تعرف ومن ذلك أسلوب اقابلة، 

والشخص مصدر ا%يانات، تبدأ باصطناع ا%احث األجواء ار�ة وعالقة ا;واصل 
 للتعاون معه بدأ باألسئلة 

ً
مع استجيب، فإذا قّدر أن استجيب صار مستعدا

حول فقرات اتغo وعمد إ_ تسجيل اإلجابة وتفريغها، وقد عرفها الشيباª بأنها 
v ادثة موجهة يقوم بها فرد مع آخر أو مع أفراد آخرين، هدفها استثارة أنواع معينة

من اعلومات الستغال�ا K «ث عل¤ أو لالستعانة بها � ا;وجيه والتشخيص 
، وعرفها غoه بأنها أداة تقوم � تو( ا%احثn توجيه األسئلة إ_ عينة )Å(والعالج

 تمثل اجتمع ادروس، طب
ً
 إلجراءات وخطوات vددة سلفا

ً
، وقد يظهر أن )Ë(قا
أو�ا القائم اقابلة وقد يكون ا%احث أو غoه، : اقابلة تعتمد � ثالثة أر�ن

 Dي يرصد من خالlستجيب وهو احد أفراد العينة واوثانيها افحوص أو ا
الستخبار أو اقابل السمة أو اتغo قيد ا�راسة، وثاwها كشف ا%حث أو ا

  .)Ñ(األدوات ال� هيأها ا%احث ;قÞ ا%يانات من استجيب ثّم تسجيلها

 K رصد ا7اصة ال� يريد تتبعها، توفر و 
ً
 ;مكنه من اقابلة للباحث عمقا

ً
نظرا

 للمستجيب، كما إن K تقو%إHدة السؤال أو 
ً
ه  بصورة أخرى، �صبح أكê وضوحا

ستجيب غرضه من السؤال وال يدعه لفهمه ا7اص إم©ن ا%احث أن يف¨ للم
كما ² اmال K االستبيان، ويستطيع ا%احث أن يفّعل اقابلة من العينات األمية 

 من اiاس 
ً
الكتابة، باإلضافة  يفضلون الÈم �قد وغo األمية، وخاصة أن كثoا
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١٨٩  

ة � ا7اصة أو ن توفره اقابلة من اؤìات غo اللفظية ا�الإ_ ما يمكن أ
ك ما يفهمه ا%احث من لغة ا�سد، وينب÷ � االسمة ال� يدرسها للمتغo، من ذ

ا%احث أن يعّد للمقابلة بتحديد ميادين اعلومات ال� تتناو�ا، و�عداد األسئلة 
 K ا يساعد ا%احثAطلوبة من العينة، واناسبة الستخالص ا%يانات ا

يدخل إ_ أجواء اقابلة 8 ما يمكن أن يشعر استجيب  استخالص اعلومة أن
باالرتياح، وAا يوطد هذا الشعور أن  ¶عل استجيب متفاعًال وذلك بتعرفه إ_ 

يساعد ا%احث Ì Kضo األجواء موعد اقابلة، وAا شخصيته وسماته العامة قبل 
وقد  ،الءمتهما للمستجيبار الزمان وا©ن الثين يتوقع ميختا �سن اناسبة أن

  . يتوصل إ_ ذلك بسؤاD من خالل االتصال معه مثالً 

   K سيتتبعها �ويلزم iجاح اقابلة أن �دد ا%احث خواص اتغo ال
 الستجابات العينة «يث يتجنب شخصية استجيب

ً
، كما ينب÷ أن يكون يقظا

  .اإلجابات الغامضة واتناقضة وا�روبية واخادعة

: و� ا%حث العل¤ يمكن أن Ìقق اقابلة ثالثة أهداف Áية K األهمية
وا�دف األول معلوم K أنها وسيلة ا%احث �مع اعلومات وا%يانات، وقد وصفها 

تمكن من الوقوف � ما يفكر فيه الشخص، و�عل من امكن :ا%عض بأنها
�به ويكرهه من تفضيالت  قياس ما يعرفه من اعارف واعلومات، وقياس ما

وقيم، وقياس معتقداته وأف©ره، وا�دف اآلخر اlي يتحقق باقابلة هو إم©ن 
ا;وصل إ_ فروض جديدة تكون أكê صلة بمش�ة ا%حث وأهدافه،  وأما ا�دف 
اwالث فيتمثل K أنه باإلم©ن استخدام اقابلة تابعة نتائج غo متوقعة وللتحقق 

  .)Å(طرق األخرىمن صدق ال

و�تس½ للباحث أن �قق الغرض اlي يطلبه من اقابلة فال بّد أن يبدأ 
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 ١٩٠  

أهداف ا%حث إ_ أسئلة معينة «يث تعطي إجاباتها ا%يانات ال¸ورية "ب±Yة 
الختبار الفروض، أو للكشف عن ا�وانب ال� حددتها أهداف ا%حث، و;حقيق 

سؤال أو Óموعة من األسئلة الفكرة أو القضية ذلك فال بّد أن ينقل ا%احث بكل 
ال� يريد أن �ت�ها بأسئلته، وبمع½ إحصا´ أن تتسم فقرات أسئلة اقابلة 
بصدق احتوى، كما ¶ب أن يؤدي السؤال إ_ إجابة قابلة للرصد وا;حليل، وأن 

، ومن مسئو�ات )Å("يصاغ بصورة تؤدي إ_ الكشف عن ا�اهات استجيب
احث اتسقة مع غرض ا�راسة تقديم العون ن �ري مقابلته K حال حاجته ا%

إ�ه، وذلك بعد أن ي· حقيقة مشÈت ابحوث من خالل تقÞ سoته وبياناته 
  .الشخصية

 �وAا ¶در باقابل أن �يطه بقدر من العناية والضبط، كيفية اختيار األداة ال
ب ويرصدها، ف§ بعض اmاالت تكون سيفرغ من خال�ا بيانات استجي

االستمارة أو ا%طاقة اقننة مناسبة للغرض، بينما قد يكون التسجيل الصوC أو 
، و� )Ë(الفيديو مفضًال K حاالت تستدý رصد االنفعاالت واالستجابات ا�سدية

حال Ìرى ا%احث ا�قة والضبط K رصده استجابات العينة فإنه ¶نب «ثه 
أو عدم اوضوعية )  اlاتية أو ا;أثر باألف©ر السابقة غo اوضوعية(ا�ةالراديك

 K الرصد جاءت ا%يانات مع�ة 
ً
عند Ìليل ا%يانات، ف�ما �ن ا%احث دقيقا
  .  وموضوعية وعلمية فيما يستخلص منها من نتائج

اآلخرين تقويم  :الطريقة اwانية �مع ا%يانات عن شخصيات أفراد العينةو
ال بّد أن �تار ا%احث من D صلة وثيقة Òوانب سلوك  و� هذه اmال، 2م

الشخصية ال� يريد قياسها، ومن ذلك مقاييس ا;قدير ومن أبرز ما يع� عن هذا 
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وذلك �مع ا%يانات عن  ،اiوع من اقاييس، مقياس تقدير الطلبة علميهم
  .ائه K الصففاعلية اعلم وبعض جوانب شخصيته وأد

مشاهدة األفعال ال� يقوم بها  :والطريقة اwاwة �مع ا%يانات عن الشخصية
، ومن أظهر تعريفاتها اiظر إ�ها باعتبارها طريقة اDالحظةاألفراد بأسلوب 

ا%حث ال� تعتمد � العn ا;لفزيونية أو اإلنسانية K تسجيل وقائع األحداث 
� تعبo آخر أن يوجه ا%احث حواسه وعقله إ_ طائفة ال� Ìدث أمام ا%احث، و

خاصة من الظواهر ل' �اول الوقوف � خواصها وصفاتها سواًء أكانت هذه 
، )Å(الصفات شديدة الظهور أم خفية �تاج رصدها والوقوف عليها إ_ جهد

 nالحظة بمنهجية علمية فال بّد أن يأخذ بعو�تس½ للباحث إتمام عملية ا
العتبار العناÊ ال� �ب عليه مالحظتها للكشف عن الظاهرة ودقة تفسoها، ا

وأول هذه العناÊ االحظn، وهم األشخاص vل ا�راسة واlين يتابع ا%احث 
الظاهرة أو اتغK o سلو¯هم االحظ، وال بّد أن تكون �ى ا%احث إحاطة 

رية واiوعية وعالقاتهم بطبيعة األشخاص اlين يالحظهم، وخصائصهم العم
وتنظيماتهم االجتماعية، والعنg اwاK ª عملية االحظة قد يكون اوقف 
االجتماý اlي يرصد ا%احث اmوادث والوقائع K إطاره، فالسياق اlي �دث 
فيه اmدث ¡وري ;فسoه ¡ورة سياق اiص ;فسo ا�اللة لل�مات وا�مل، 

gالحظ، ثّم يرصد وأن يرصد ا%احث عن ا�دف من تفاعل األفراد مع اوقف ا
السلوك االجتماý بمتابعته 8 ما يصدره األفراد من سلو�ت أو استجابات 
 �;حقيق هدفهم، ومع رصده اmدث ينب÷ أن يرصد انتظامه أو تواتره أي الف±ة ال

  . )Ë(يستغرقها اmدث وتكراره، والعوامل ال� تتواتر حال وجوده
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 ١٩٢  

 و� مواقف �ريبية مقننة الظروف 
ً
وقد تتم االحظة K مواقف طبيعية أحيانا

 
ً
وAا يساعد ا%احث � أن يقلل من أثر األخطاء احتملة K ،أخرى أحيانا

  :)Å(االحظة أن يضع K اعتباره اإلرشادات ا;ا�ة

•  �،  يهدفأن �دد ا%احث ا7صائص ال
ً
إ_ رصدها ومالحظتها مسبقا

 .ل أن يبدأ بتتبع سلوك أو سمات العناÊ ال� يدرسهاوقب

أو ذات العالقة مع ا7اصة ال� يدرسها ويعمل  اDتصلةأن �دد السلو�ت  •
 .� رصدها

من أنماط السلوك اتصل با7اصة موضع  معpال±¯Ý � مالحظة عدد  •
 .ا�راسة، وعدم التشتت بتضييع الزمن K رصد عوامل ال تتصل بغرض ا�راسة

برسمية العمل اlي يقوم به االحظ، بل  إشعارهعدم تقييد استجيب أو  •
 .ال بّد أن يتعامل ا%احث مع استجيب بصورة طبيعية

 .رحلة الزمنية للمالحظةا وتطويلتكثيف السلو�ت االحظة  •

وvاولة إìاك عدد من االحظK n  للمالحظاتالتسجيل الفوري  •
العمل، �تمكن فيما بعد من اختبار اiتائج بمقارنة ما توصلت إ�ه Óموعة 

nالحظ .ا

عدم ا;دخل K السلوك أو ا7اصة وتفسoها عند رصدها، بل ال بّد أن  •
 
ً
، وأن يرصد الظاهرة كما ² وليست كما �اول ا%احث أن يكون موضوعيا

 
ً
 .يراها، ويستطيع فيما بعد أن يعمل � Ìليلها الحقا

أن يكتب ا%احث وصفه للمواقف K عبارات vددة دقيقة، وينب÷ أن  •
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 K oوتغ nبحوثيبتعد عن ال)Hت الشخصية، كما يتجنب اواقف ال� تثo ا
يستخدم ا�الالت الكمية ا يالحظه من  استجاباتهم، ومن Ìديد العبارات أن

 من أن يسجل أن ا;الميذ يشاهدون " سمات ومظاهر ما أمكنه ذلك، 
ً
فبدال

 من أن 
ً
ا;لفزيون يسجل عدد ا�قائق ال� يقضونها مع هذه ال�امج 8 يوم، وبدال

يصف ابحوثn بأنهم Óموعة من الطالب والطا%ات يقرر العدد اmقي� من 8 
K هذه اجموعة وادى اlي تقع فيه أعمارهم، فاقاييس الرقمية أكê دقة جنس 

  )Å("من األوصاف اللفظية

وال بّد K االحظة أن يسجل ا%احث ا%يانات ال� يشاهدها بشà فوري،  •
وAا يساعده � تسجيل السلوك مباìًة أن يستخدم نظام ترمÝ لفئات السلوك 

   )Ë(االحظ األدوات اناسبة لرصد بياناتاlي يرصده، ومن 

و² عبارة عن قائمة أو جدول من الفقرات اع�ة ): الرصد( قوائم الشطب*     
 K مقابلها K ل ا�راسة، ويوضع بإزاء 8 فقرة من الفقرات أوv عن ا7اصية
ا�دول عبارات تع� عن تمثل السمة أو وجود ا7اصة أو عدم وجودها، كأن 

 يرصد ا7وف ارã: ن اإلجابةتكو
ً
الفوبيا عند "نعم، أو ال، فلو فرضنا باحثا

 باواقف " بعض األطفال
ً
فإنه قد يرصد اmالة ادروسة من خالل إعداده جدوال

واألحداث اثoة 7وف الطفل K بيئته، ثّم يرصد سلوك ابحوث ويشo باإلثبات 
لوك، ويشo باi§ عند الفقرات لà فقرة مثلت خوف ابحوث من موقف أو س

  خوفه من موضوHتها، من ذلك مثالً  ال� لم يظهر ابحوث
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  نموذج �ناء فقرات قوائم الرصد) ;(ا�دول 

  ال  نعم  الفقرة
يظهر ردود فعل انسحابية مهزوزة إزاء الصوت ارتفع الصادر عن 

  الوا�ين
    

      يظهر ردود فعل عنيفة من اiوم K الظالم
يظهر ردود فعل انسحابية عند رؤية ال©ئنات اmية غo اؤذية 

  �لقطط 
    

وقد يرصد ا%احث Òانب 8 فقرة عدد ارات ال� أظهر فيها ابحوث 
االستجابة، ويشo ب¥وح � العوامل والظروف ال� رافقتها، ونمط تكرارها 

  .وطبيعتها K 8 مرة تتكرر فيها

مالحظات ا%احث ساللم أو مقاييس ا;قدير، ويكون ومن أدوات رصد *
 K فقرة àدقة من سابقتها، ألن ل êقاييس أكتقدير ا7اصة ادروسة بهذه ا
السلم مستويات من اإلجابة اع�ة عنها، كأن تكون باستخدام تدريج مقياس 

إن ثoستون مثًال، أو تدريج مقياس �كرت أو مقياس ا;باين اللفظي، وبهذا ف
 nوجود فيها با%احث لن يكت§ بقياس وجود السمة و�نما يقيس ا;باين ا
اmاالت واألفراد ويرصد درجاته ضمن فئات متباينة، ومنه صورة رقمية تقيس 

ومنه صورة كيفية تقيس تدرج مستويات السمة  ( K�Å-(السمة إ_ أرقام 
، جيد،: تقديرات قيمية

ً
    ....Aتاز، جيد جدا

دوات الرصد السجل الوص§ أو جدول االحظة، ويتضمن هذا السجل ومن أ* 
معلومات عن افحوص وال� أظهرها K اواقف االحظة، ويضع ا%احث بإزاء 

  .8 معلومة أو فقرة عدد مرات تكرارها

و² عبارة عن قوائم فيها فقرات تتضمن 8 ما يريد : بطاقات االحظة* 
ا%احث أن يرصده من سمات وخصائص اتغo أو الظاهرة، ويضع ا%احث أمام 8 
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 nعلم من اإلجابات ال� تقيسها، كما K استمارات مالحظة كفايات ا
ً
فقرة نمطا

، و� هذه اmالة فإ
ً
ن االحظ يطلع � الفقرات ثّم يبدأ و¯فايات اتعلمn أحيانا

بمالحظة ورصد الظاهرة، ويشo بإجابة مناسبة لà فقرة يتمثل معناها K اشهد 
  .اlي يالحظه

وقد تتم االحظة K مواقف طبيعية «يث يكون ا%احث غo مشارك فيما 
 
ً
�دث  ويقتg دوره � اراقبة والرصد ا ،�دث K الظاهرة بل يب� متفرجا

ومن اوضوHت ال� قد تدرس باستخدام ، أمامه، وتس� مالحظة بال مشار¯ة
االحظة است±ة مالحظة ردود فعل السائقn � اإلشارات ارورية، كما يمكن 

 K الظاهرة مع أفراد العينًة،أن تتم 
ً
 K مواقف �ريبية يكون ا%احث فيها مشار�

%حثية فيقوم بدور العضو اشارك K حياة «يث ينضم ا%احث إ_ ا%يئة ا
اجموعة، كما K دراسة واقع السجون، و� هذه اmاالت تسمح االحظة بدراسة 

 من اوقف الواقع ورصده بدقة، 
ً
فا%احث هنا قد دخل حÝ الظاهرة وصار جزءا

ال1 لعناÊها، ويلجأ ا%احث إ_ هذا اiوع إذا لم يكن K اإلم©ن رصد 
اهرة دون ا�خول إ_ إطارها وا;عايش فيه، وقد تسo االحظة بشà طبي· الظ

دون أن يتدخل ا%احث K أحداثها وتس� مالحظة طبيعية غo مضبوطة، بينما 
�ري االحظة اضبوطة غo الطبيعية K بيئة �ريبية �طط �ا ا%احث فيتدخل 

، و� ظروف بيئة K ضبط السمات ال� يرصدها K تgفاته إذا �
ً
ن مشار�

  .العناÊ ال� يالحظها

وال بّد K االحظة أن يسجل ا%احث ا%يانات ال� يشاهدها بشà فوري، وAا 
يساعده � تسجيل السلوك مباìًة أن يستخدم نظام ترمÝ لفئات السلوك اlي 

ة من يرصده، ومن االعتبارات ال� تساعد ا%احث � Ìقيق اiتائج ارجو
�دد أهداف االحظة واiقاط األساسية ال� يرغب بمراقبتها : االحظة أن

 �، ثّم �دد العينة ال
ً
�راسة الظاهرة، و�دد الزمان وا©ن للمالحظة مسبقا
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سيدرسها ويتعرف سماتها، ثّم يعتمد طريقة مناسبة لتسجيل اiتائج �ستخدام 
K اواقف ال� يرصدها، ثّم التسجيل  نظام ترمÝ للتعبo عن مفردات الظاهرة

اآلª للمالحظة وقت حدوثها، ثّم تصنيف وÌديد اعلومات بأن يضيف 
 �معلومات تصف ا%يانات ال� Yعها، كما ينب÷ أن يقوم ب±تيب الظواهر ال
يالحظها ويمÝ بn ا%يانات اتعلقة بكل ظاهرة بأن يرصد مشاهداتها بدقة، ومع 

السابقة ال بّد أن يتّم تدريب القائمn � أسلوب االحظة �  االعتبارات
  .)Å(االس±اتيجية اناسبة للرصد وللمشاهدة

ومن أش©ل اقاييس ال� يستخدمها ا%احث لرصد ا%يانات الشخصية حول 
اإلسقاطية، فأما مقاييس اال�اهات اييس اال�اهات، ومنها اقاييس العينة، مق

يعتقد به األفراد ويشعرون به Âو ذواتهم، أو Âو اآلخرين، أو Âو فÌ Àدد ما 
، )�كرت(مقياس : اؤسسات وا�يئات، أو Âو اواقف، ومن أمثلتها اشهورة

يث تتبn من وDهما من مقاييس ا;فاضل اللفظي « ،)ثoستون(ومقياس 
ال�  االل فقراتهتساعد ا%احث من خقد وهذه اقاييس  ،العبارات وجهات اiظر

ا�اهه Âو السمة أو اتغo اlي تقيسه  للمبحوثأن �دد  باألداةيعدها هو 
ا�راسة، وتكون درجة ا;فاضل K اال�اه Âو السمة ادروسة أو عكسها � 

ن تكون درجات قياس السمة اع�ة فئات أو سبع، كأ مقياس �كرت ضمن >س
فق بشدة، غo متأكد، غo موافق، معارض، بينما موافق، موا: عن ا�اه استجيب

 -  Å(تكون درجات قياس السمة اع�ة عن ا�اه استجيب K مقياس ثoستون
ÅÅ  ( åتس �ومن مقاييس اال�اهات مقياس مفهوم اlات، ومقاييس ا;قدير ال

  . إ_ قياس ا�اهات الفرد Âو اآلخرين

هات واتمثلة K اقاييس اإلسقاطية، فقد وأما اiوع اwاª من مقاييس اال�ا 
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يستخدمها ا%احث K بعض اmاالت ;حاÏ عدم صدق ابحوث K تعبoه عن 
 فقد يعمل � تزييفها، وبا;اú فإن 

ً
ا�اهاته اlاتية لعلمه بعدم قبو�ا اجتماعيا

اقاييس اإلسقاطية تقيس ا�اهاته اmقيقية ألن الغرض منها قد ال يكون 
 للمستجيب، فÀ تعطيه شÈً يسقط عليه ا�اهاته ثّم Ìللها، وÌتاج هذه 

ً
واضحا

اقاييس ا�7ة وا�قة اتناهية K تنفيذها، وlا فÀ قليلة الوجود K اجال 
 K فس اإل�يني' العال�، كماiعلم ا K ال±بوي، و�نما يستخدمها ا%احثون

�mمقياس اختبار نقطة ا)Rorschach ( اختبار تفهم K اختبار رورشاخ، و¯ما
 D ×وضوع بأن يعرض للمبحوث صورة أو عدة صور ويطلب منه أن يع� بما توا
 ýيراها، ومن ذلك اختبارات تدا �من أف©ر، أو أن ينسج قصة من و× الصورة ال

ا ا�مل بأن يعطي ابحوث �مة ويطلب منه أن يع� Aا تو× به m Kظته، ومنه
اختبارات تكملة ا�ملة اiاقصة بأن نعطيه Yلة ناقصة ونطلب إكما�ا 

̈عة   .)Å(ب

كما وتعد الوثائق من أهم األدوات ال� يستخدمها ا%احث K ا%حوث اiوعية 
يتم ا;عبo عنها باللغة وال�مات ال ( ال� تتمÝ بياناتها بأنها بيانات كيفية

اiفسية تتصف كثo من معلومات وبيانات  ، ف§ ا%حوث االجتماعية)باألرقام
) وضعها K مقادير كمية(األفراد بأنها بيانات معرفية كيفية ال يمكن تكميمها 

وتقديرها باألرقام، و¯ثo من بيانات األفراد اتعلقة بتفاصيل حياتهم ¶دها 
ا%احث vفوظة K وثائق، وتقوم دراسة هذه الوثائق وÌليلها � نسق دراسة 

لوثائق K انهج ا;اريµ مع االختالف K األهداف بطبيعة اmال، وقد £تلف ا
 الختالف مش�ة ا�راسة 

ً
أش©ل الوثائق ال� تشà مرجعية %يانات ا%احث تبعا

وموضوعها، فمنها السجالت الفردية والسجالت اؤسسية والسجالت ا�ماعية، 
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: ذلك، فمن السجالت الفرديةومنها وثائق مصدق عليها ومنها ما هو خالف 
ا�وميات وقصاصات الصحف والسo اlاتية وشهادات ايالد، ومن السجالت 

سجالت ادرسة واستمارات العمل واختبارات ال±قية، والعقود : اؤسسية
والقرارات القانونية والسجالت العسكرية وسجالت استشفيات، والسجالت 

ر سo العمل، ومن السجالت العامة ا7طابات اا�ة وملفات العاملn وتقاري
الكتب واإلعالنات وبرامج االحتفاالت وا7رائط وبيانات ا;عداد ودفاتر ال¸ائب 
وÂوها، وأما الوثائق اصدق عليها فÀ وثائق أكدها القائمون عليها لضمان دقة 

باألختام وصحة اعلومات فيها، ومن ذلك الوثائق ال� يصادق عليها بالشهود أو 
ا7اصة وفورم ا;وقيع، ومنها صكوك الكية والوصايا وعقود الزواج، والشهادات 

، وسوف تتبn طريقة ا;عامل )Å(العلمية وال�اءة والرخص وجوازات السفر وÂوها
µليلها عند دراسة مصادر ا%حث ا;اريÌمع هذه الوثائق ومنهجية نقدها و .  

ل� يستخدمها ا%احث K ا%حوث ا;ار�ية، والسجالت من أدوات ا�راسة  ا
و� دراسة اmالة، ويستخدمها K ا%حوث الوصفية وا;جريبية ;حديد إطار Óتمع 
ا�راسة، ف§ دراسة اmالة قد يأخذ ا%احث بعض معلوماته من سجالت اؤسسة 

ًال أو أو اوقع اlي تنت¤ إ�ه اmالة ال� يدرسها، كما K سجالت ادرسة مث
jش، و� دراسة iظام الوقف )Ë(سجالت اؤسسة للعاملn فيها أو سجالت ا

اإلسالñ وتطبيقاته اعاÊة، تتبع ا%احث دراسة اmالة من الوثائق والكتب 
 ;ور اmالة، ومراحلها والظروف 

ً
 تاما

ً
 وصفا

ً
والسo ا;ار�ية، ليستجمع منها Yيعا

 ال� رافقت تطورها K 8 مرح
ً
 هاما

ً
لة، وبذا �نت الوثائق ا;ار�ية مصدرا

%يانات اmالة، و¯ذلك �تاجها ا%احث �راسة تطور الظاهرات، ح� ما يكون 
 با�راسات الوصفية وا;جريبية، فدراسة اiظريات العلمية K ايدان 

ً
منها متعلقا
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� nّب àهما من العلوم، تقوم بشoفس و� غiالوثائق ال±بوي، و� علم ا 
والكتب والسجالت وا%يانات واعلومات استمدة منها، وlا �نت سجالت 
 وأداًة أساسية K فهم 

ً
 رئيسيا

ً
العلوم واعارف اإلنسانية بأش©�ا اختلفة مصدرا

  .العلوم اعاÊة و� تطورها

 %يانات ا%احث فيما سوى دراسة اmالة، كما  
ً
لو وبهذا تعت� السجالت مرجعا

فرضنا دراسة موضوعها تتبع دور العقوبات ادرسية K تنميط الشخصية العنيفة 
للطالب ا�ام·، فقد يأخذ ا%احث هذه ا�راسة كدراسة حالة بأخذه أفراد 
مؤسسة تعليمية بعينها، ومتابعة حاالتهم مع تسجيل ما وقع عليهم من عقوبات 

احث با�راسة واiظر باعتبارها مدرسية K مرحلتهم العمرية، وقد يتناو�ا ا%
دراسة عالقات ارتباطية فيتتبع مدى االق±ان واالرتباط بn متغo العقوبات 
ومتغo السلوك العنيف، وقد يتناو�ا با%حث بمنهجية ا�راسة العلية اقارنة، 

 مع العقوبات
ً
  .فoصد اجموHت العنيفة ويرصد سواها ويقارن تار�ها Yيعا

بعض األدوات بقدرتها � س� األبعاد ال� يقيسها ا%احث K وقد تتصف 
 �ذا تس� 

ً
Áلب اجاالت ا%حثية، واألداة األشهر كفاءة واألكê استعماال

االستبيان، و� تعريفات االستبيان ما يدل � عموم Óاالته وقدرته الواسعة � 
  :)Ì)Åقيق أغراض «ثية متباينة، وقد عرف بتعريفات منها

االستبيان أداة تتضمن Óموعة من األسئلة أو ا�مل ا�7ية ال� يطلب من  •
  .افحوص اإلجابة عنها، بطريقة �ددها ا%احث حسب غرض ا�راسة

كما عرف بأنه وسيلة �مع اعلومات اتعلقة بموضوع ا%حث عن طريق  •
الشخص اlي  إعداد استمارة يتم تعبئتها من قبل عينة Aثلة من األفراد ويس�

  .يقوم بمأل االستمارة باستجيب
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وهو أداة �مع بيانات ذات صلة بمش�ة «ثية معينة، عن طريق ما يقرره  •
، K إجاباتهم � األسئلة ال� تتضمنها

ً
  .استجيبون لفظيا

ومن ا;عريفات ال� وضحت االستبيان مفرقة بينه وبn األدوات ا%حثية  •
Óموعة من األسئلة اكتوبة ال� : اª االستبيان بأنهالقريبة منه، تعريف الشيب

 بمش�ة أو مشا8 معينة، ووجهت إ_ 
ً
أحكم بناؤها وتنظيمها وربطت منطقيا

األفراد موضع ا�راسة، دون تدخل من ا%احث، وبناًء عليه فاالستبيان أداة قائمة 
بحوث أو استجيب � ا;قرير اlا� «يث تعتمد إجاباته � ما يذكره الفرد ا

عن خ�اته و�درا�ته ودوافع سلو¯ه وأسبابه، ومن األدوات القريبة منه استمارة 
ا%حث وال� تع� Óموعة من األسئلة اكتوبة ال� يوجهها ا%احث إ_ مبحوثيه 

وأما د�ل اقابلة فهو Óموعة . K مقابلة شخصية معهم، يمأل اإلجابة عليها بنفسه
رؤوس اوضوHت اكتوبة وال� يهتدي بها ا%احث K مقابلته مع  من اiقاط أو

  .مبحوثيه

 �وقد أشار عدد من ا�ارسn إ_ أهمية االستبيان ببيانهم Óاالته وا�راسات ال
يصلح �ا، وال� من بينها دراسة الرأي العام، وتقييم أوجه النشاط اإلنساª، وتقييم 

وا;دريبية ال� تقدمها اؤسسات، ودراسة مشا8 ا7دمات ا;عليمية وا;وجيهية 
األفراد وا�اهاتهم اiفسية واهنية، ودراسة جوانب شخصياتهم وجوانب سلو¯هم 
من انفعاالت وأف©ر وأيديولوجيات وعقائد، وآراء وا�اهات وخ�ات و�درا�ت، 

من  ودراسة الظواهر السلو¯ية ;فسoها وبيان أسبابها وتقييمها، وغo ذلك
  .)Å(اجاالت

                                           

)Å( �:]' :/ ,`�BK���+10 



 

  

٢٠١  

  : )a(خطوات إعداد األداة

الظاهرة ال� (دّقة إجابة العينة � الفقرات ال� تقيس اتغo ا%حÚ تتوقف 
، � مدى تعبo الفقرات ال� تقدمها األداة أو االستبيان، )يرصدها ا%احث

 ووضوح الفكرة اطروحة، ودرجة تمثيل 8 فقرة من الفقرات لسمة اتغo أو
 � ا%احث أن يتحرى ا�قة واوضوعية 

ً
جزئه اlي تقيسه؛ ومن ثّم �ن لزاما

والوضوح عند وضعه الفقرات وصياغتها، وAا يساعده � ذلك السK o خطوات 
  .و� مراحل توصله إ_ الغرض اlي يقصده

ا%يانات ال� يعّد ا%احث أداته �معها، و�  Ìديد طبيعة: األو`ا:طوة 
حوث اإلنسانية وال±بوية �تاج ا%احث قبل إعداد األداة إ_ ا;عرف إ_ مفهوم ا%

الظاهرة أو اتغoات ال� أعّد دراسته لقياسها، ويلزم lلك أن يتعرف إ_ 
اعلومات ارتبطة بهذه اتغoات، ويتّم D ذلك من خالل اإلطار اiظري اlي 

 � ا%احث أن يبدأ يبn مفاهيمها وما يرتبط بها من مفا
ً
هيم، وlا �ن لزاما

ارتبط باتغoات موضع ا�راسة، وبعد أن با;عرف إ_ اإلطار أو األدب اiظري 
يتحقق للباحث ا;عرف إ_ الظاهرة ال� يدرسها وأبعادها، يبدأ بتحديد أهداف 

غرض األداة من خالل أهداف ا%حث، فمثًال االستبيان ا�يد ال بّد أن يقيس ال
اlي صمم ألجله، وهو الوصول إ_ ا%يانات ال� تصف اش�ة أو تع� عنها، 
وي±جم ا%احث ذلك بتقسيم و�زئة األهداف وÌويلها إ_ أسئلة أو فقرات 
لالستبيان، ويرتبط بتحديد األهداف أن يتمكن ا%احث من Ìديد ا%يانات 

أن يتوصل إ�ه من بيانات ت¨ اطلوبة، ف§ ضوء األهداف �دد ا%احث ما يريد 
  .مش�ة ا�راسة وتع� عنها
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أن �دد ا%احث افاهيم اتعلقة بمتغoات ا�راسة بأن : ا/انيةا:طوة       
 ح� يستطيع أن �ّد الظاهرة أو اتغoات موضع ا�راسة

ً
 إجرائيا

ً
. يعرفها تعريفا

أن تتضمنها االستبانة ويرتبط وبعدها �دد اجاالت األساسية واحاور ال� ¶ب 
  .عددها مع افاهيم والسمات اقيسة وأجزاء هذه افاهيم أو درجاتها ومستوياتها

وتتلخص ا7طوتn األو� واwانية K ان ا%احث يقوم بتحديد افاهيم 
واتغoات ا%حثية ال� يريد قياسها من خالل تتبعه �ا K االدب اiظري، ومن ثّم 

  .ريف إجرا´ �ا �g افهوموضع تع

فلو فرضنا دراسة لعالقة مفهوم اlات بمعدل ا;حصيل األكادي¤، فا7طوة 
األو� ال� تلزم ا%احث �نطلق من خال�ا إ_ وضع األداة، أن �دد طبيعة 
ا%يانات ال� ستوضع األداة ;تبعها، ف§ هذه ا�راسة يلزم ا%احث أن يعّد أداة 

بيانات ابحوثn حول مفهوم اlات لà منهم، وAا يلزم ا%احث ;حديد لتس� 
فيحدد با;عريفات ) مفهوم اlات(ا%يانات أن �دد مفهوم الظاهرة ال� يدرسها

 �اإلجرائية مفهوم اlات، وبتحديده األطر الواقعية للمفهوم تتبD nّ ا%يانات ال
nبحوث  .يلزم استقراؤها من ا

Ìديد نوع األسئلة ال� تناسب مش�ة ا�راسة كما K اختيار  :/ا/ةا:طوة ا
نمط األسئلة اباìة أو غo اباìة، حيث £تلف أسئلة االستبيان باختالف 

فمن حيث : أغراضها، كما إنها £تلف باختالف طريقة صياغة ا%احث �ا
األسئلة اباìة األغراض فقد تبحث األسئلة عن اmقائق واعارف وهذه تصلح 

لقياسها واستكشافها، كما يمكن أن تكون األسئلة  K آراء وا�اهات ابحوث 
و� هذه اmال ال بّد للباحث أن �دد اإلطار افاهي¤ للمتغoات ال� يبحثها بدقة 
�تس½ D وضع أسئلة تع� عنها، و�تار ثل هذه اmال األسئلة غo اباìة �صل 

يد معرفته، فيما تكون صياغة األسئلة K حاالت اmقائق واعارف إ_ ما ير
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ً
  .وÂوها أكê سهولة وÌديدا

وأما اختالف األسئلة باختالف طريقة صياغتها، فقد يلجأ ا%احث إ_ 
 K بحوثالصياغة اباìة ألسئلة استبيانه، فيضع أهدافه ال� يقيس بها اتغo ا

منها مباìة وتكون عبارته K قالب سؤال، كأن عبارات واضحة تكشف اراد 
يقيس مستوى ا;حصيل فيسأل عن اعدل ال±اك¤ مثًال، وقد يلجأ ا%احث إ_ 
طريقة الصياغة غo اباìة K ا;عبo عن اتغo وس�ه من ابحوث، خاصة إذا 

اهات �نت ا�راسة تتعلق بمتغoات نفسية واجتماعية، كما K سؤاD عن اال�
 oبحوث فقد ¶عل األسئلة غوالقيم، فلو أراد ا%احث قياس تو¯يد اlات �ى ا
مباìة لضمان اوضوعية K إجابتها، خاصة أن سمة تو¯يد اlات واwقة باiفس 
 K إجابة 

ً
من السمات ال� قد �بذ ابحوث االتصاف بها فال يكون موضوعيا

هل  _:%احث أسئلة غo مباìة منهاأسئلة مباìة عنها، فيمكن أن يسأل ا
هل Ìبذ االحتفاظ بما Ìمل من  _£E االختالف مع اآلخرين ومعارضة آرائهم، 

، وقد £تلف صياغة األسئلة K إقفال ا%احث أسئلته ..أف©ر أو معرفة K داخلك
وÌديد استجيب بإجابات يقدمها ا%احث، فتس� أسئلته أسئلة مغلقة، وقد 

احث lلك لسهولة ترمÝ ا%يانات ورصدها K األسئلة اغلقة þالف يلجأ ا%
افتوحة، كما إن األسئلة اغلقة قد تضمن للباحث عدم استطراد ابحوث 
وخروجه � اوضوع، وأما الصياغة افتوحة لألسئلة فقد تتفوق بإعطائها 

ن الظاهرة ادروسة ابحوث حرية صياغة أف©ره وآرائه واالستطراد K ا;عبo ع
فيه، ووصفها بعبارات ابحوث نفسه، وقد طورت من الطريقتn السابقتn طريقة 
األسئلة ذات اiهاية افتوحة اطورة، كأن يسأل ا%احث ابحوث أي األسباب 
ا;ا�ة تراها األبلغ K الوصل إ_ الطالق، ويطرح Ó Dموعة من اإلجابات، و¶عل 

وlا فقد تكون انهجية ال� �تارها ا%احث . اب أخرى أذكرهاأسب: K نهايتها
 �للتعبo عن فقرات األداة Áية K األهمية التصا�ا بهدف ا�راسة وباألغراض ال
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  . يقصد ا%احث أن يتوصل إ�ها

ومن خطوات إعداد فقرات . إعداد األداة K صيغتها األو�ة :ا:طوة الرابعة
  :  مثالً ) Questionnaire(االستبيان

 
ً
كفايات معلم ال±بية اإلسالمية اؤثرة K : مثال :Ìديد مش�ة ا�راسة: أوال

 .األكادي¤ معدل ا;حصيل

 
ً
ما الكفايات الشخصية : إعداد السؤال الرئيس اعّ� عن مش�ة ا�راسة: ثانيا

 واألكاديمية علم ال±بية اإلسالمية اؤثرة Ì Kصيل الطالب؟

 
ً
 تقسيم السؤال الرئيس إ_ Óموعة من األسئلة الفرعية اندرجة فيه: ثا/ا

 .)vاور االستبيان( واعّ�ة عنه 

 ؟ما الكفايات األكاديمية الالزم توفرها علم ال±بية اإلسالمية •

 ؟ما الكفايات اإلنسانية الواجب توفرها علم ال±بية اإلسالمية •

•  ؟علم ال±بية اإلسالميةما الكفايات القيادية الواجب توفرها 

 
ً
إعداد الفقرات من األسئلة اع�ة عن v 8ور من vاور االستبيان، كما : رابعا

K:   

ينوع  ،يظهر اعلم تمكنه من اادة ال� يعلمها للطالب: الكفايات األكاديمية •
يتابع اعلم ما يستجد ، اعلم K األسا�ب والوسائل اساندة لعرض اعلومة

  .اعارف K ميدان £صصه وال يتوقف عند اعارف القديمة السابقةمن 

يعدل اعلم K تعامله مع طالبه، يتقبل اعلم اإلجابات : الكفايات اإلنسانية •
 عن 

ً
واداخالت الصفية، يتواضع معلم ال±بية اإلسالمية لطالبه متجاوزا

 .عêاتهم
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، مية قدرة � ضبط الصفيظهر معلم ال±بية اإلسال: الكفايات القيادية •
يظهر اعلم كفاءته K إدارة ، يظهر اعلم قدرة � حل اشÈت الصفية

 .اجموHت

  :ص ا%عض قواعد صياغة أسئلة االستبيان Kوقد 7ّ  •

  . أن تكون عبارات األسئلة واضحة ا�اللة �ا معان vددة •

iاس وال £تلف أن يستخدم ا%احث ال�مات ال� يتفق معناها عند Hمة ا •
 باختالف الفكر أو ا;خصص

 أن تكون ا�مل قصoة ومرتبطة بالفرض •

 أن يكون موضوع السؤال الواحد فكرة واحدة •

إجابات عديدة أو ال� تو× للمفحوص باإلجابة أو  ال� Ìتملب األسئلة �نّ  •
 .، أو �نب ازدواجية اع½ للفقرةتشعره باmرج

 .ينطبق � Yيع أفراد العينةا;أكد من أن vتوى الفقرة  •

ا;حقق من أن صياغة الفقرة سوف تستدý من استجيب إجابة وافية Ìقق  •
 .الغرض من وضعها

 إبراز ال�مة ال� تشà مفتاح الفقرة بطريقة مناسبة •

 .�نب ا%دائل غo اناسبة أو العدد غo اناسب من ا%دائل •

تفسoها و�نب ال�مات مرنة  استخدام ال�مات واصطلحات ال� يسهل •
 .اع½ ال� يفهما استجيب � طريقته

•  §iل ن§ اY _ر¯ب"االنتباه إ، و�برازه للمستجيب، ويفضل "السالب ا
ال ¶وز للوا� : االستغناء عنه حال إم©ن ا;عبo باإلثبات، كما لو �نت الفقرة
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 .عدم السماح للطفل أن �تار حاجاته  بنفسه

تكون األسئلة قصoة áîلة بشà يؤثر � وضوح ا�اللة، كما ال ¶وز  أال •
 .أن تكون طويلة بصورة تشتت القارئ عن اطلوب

K األسئلة متعددة االحتماالت يضع ا%احث ضمن تدريج اإلجابة Yيع  •
 للسؤال

ً
  .االحتماالت ال� يمكن أن تكون جوابا

 .إ_ األقل صعوبة إ_ الصعب ا;درج K طرح وتقديم األسئلة من السهل •

 أو ميًال %عض اإلجابات، كما لو صاغ  •
ً
�نب األسئلة القيادية ال� تظهر ÝÌا

Dتع� : ا%احث فقرة السؤال بقو �ال أحبذ اشار¯ة K ا;جمعات الب¥ية ال
 �عن مواقف اشار¯ة االجتماعية K األفراح ألنها ال تليق بصورC وم©ن

 .االجتماعية

 �نب األسئلة احرجة واألسئلة االف±اضية •

•  nكمv العمل � ضبط جودة ا�اللة وتطويرها من خالل مشار¯ة
ا يتبn من عدم الوضوح أو  

ً
متخصصn، ومن خالل تطوير الفقرات وفقا

عدم Ìقيق الغرض بس� االستجابة ال� يريدها ا%احث، وذلك بعد تفحص 
رصد العيوب ال� تظهرها هذه اإلجابات K إجابات العينة االستطالعية و

 .األداة

•  
ً
اإلقالل من األسئلة ذات اiهايات افتوحة ألن بعضها قد ال يكون واضحا

، كما لو أعدت األداة لقياس الفوبيا من ال©ئنات 
ً
أو ال يكون غرضه واضحا

حينما يرى الطفل القطط فإنه : اmية غo اؤذية، فوضع ا%احث بn فقراتها
، ف§ وضع اiقاط األخoة إخالل ...يبدأ بإظهار الضيق واmرج واiكوص

 .بموضوعية الفقرة وvدودية دال;ها
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ذلك  ا�راسة وقد يكون ألداة الصدق واwبات ا;حقق من: ا:طوة ا:امسة 
من خالل العينة االستطالعية، وسيأ� بيان العديد من طرق وأنواع الصدق 

  .الحقواwبات K العنوان ال

إعداد األداة للتطبيق K العينة الرئيسية، وذلك بإعداد : ا:طوة السادسة
ن ¶يب األداة nتب �الطريقة ال� سيتبعها K إجابته،  تعليمات اإلجابة ال

وعندما �رج ا%احث األداة بصورتها اiهائية فال بّد من االنتباه إ_ ا�وانب 
ج العام لالستبيان، «يث يظهر فيه ا;نظيم اختلفة وتدقيقها، فيالحظ اإلخرا

ا;نسيق الصحيح للفقرات K مواقعها اناسبة و�جاباتها بإزاء بعضها، فلمظهر 
  .االستبيان أهميته حيث يساعد � فهم أغراض االستبيان و�ثارة دوافع استجيب

توضيح ا;عليمات وتفسoها «يث تكون �رص ا%احث �  ومن ذلك أن 
للمستجيب، تمكنه من معرفة الغرض منها بال جهد، وأما منهج عرضها  واضحة

فينب÷ أن يرا@ فيه ا;دفق العمودي، بأن يرتب األسئلة كما K انهج ا;علي¤ 
فيبدأ بالسهلة اثoة K بداية الفقرات تليها األسئلة اهمة K ا�زء األوسط من 

و� .تكون مثoة �افعية استجيب االستبيان، ويراK ý األسئلة األخoة أن
 للمستجيب 

ً
اiهاية فال بد أن يعرض االستبيان بأن يبدأ من ا;مهيد فيوجه خطابا

يبn فيه غرض ا�راسة وأهميتها وأهمية بيانات االستبيان ;حقيق أغراضها، 
ويوضح أن هذه ا%يانات معدة لغايات ا%حث العل¤ وحدها، ثّم فقرة ا;عليمات 

ات استجيب ال� تتصف بالسهولة والوضوح واحدودية بالقدر اlي �قق وبيان
أغراض ا�راسة، يß ذلك صلب االستبيان اlي يرصد فيه فقرات األسئلة اع�ة 

  .)Å(عن متغoات ا�راسة

ن تعطى يمات ا;صحيح وتقدير العالمات، بأإعداد تعل: ا:طوة السابعة

                                           

)Å( �:]' :/ ,�5{ *�'� F#�Be+-=−+-0 
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 للمعاي
ً
، حيث تعطى الفقرات ال� تع� عن o احددةالعالمات لإلجابة وفقا

الوضع اطلوب للسمة درجات تبدأ من الواحد K أقل اإلجابات تمّثًال للسمة، 
 K وافق بشدة مثًال، ويعكس ا%احث تقدير ا�رجاتوتنتÀ با�رجة العليا عند ا
حال رصد العالمات للفقرات السا%ة، ف§ تقدير العالمات لفقرات قياس 

  ).Ñ(لسمات الشخصية واألكاديمية للمعلم، كما هو واض K جدول ا

و� كثo من ا�راسات قد يكت§ ا%احث باختيار أداة «ث مناسبة ومع�ة 
  :)Å(عن متغoات دراسته من خالل

 ويوظف أداة قياس وضعها باحث سابق لقياس متغoات  -  
ً
أن يستخدم اختبارا

فهوم اlات  
ً
من جنس متغoات ا�راسة السابقة، كما لو استخدم ا%احث مقياسا

من اقاييس اتداولة واعروفة، أو استخدم أحد مقاييس ا�lء K دراسته القائمة 
  .لس� العالقة بn ا�lء وا;حصيل

ب� أداة قياس تّم وضعها وتطويرها K بيئة أخرى، � أن يقوم ا%احث ت -
بتحويرها وتعديلها ;ناسب بيئة ا%حث وخصائص العينة، وAا يساعد ا%احث � 
ذلك أن يقوم ب±Yة لغة األداة إ_ اللغة اناسبة لعناÊ العينة، ثّم يعرض األداة مع 

يعيد ترYة األداة بصورة عكسية أي من األصل � Óموعة من احكمn، ثّم 
اللغة ال� نقلها إ�ها إ_ لغتها األصلية �تحقق من صدق ا�اللة K ال±Yة، 
يعرض األداة � vكمn �بينوا D مالءمة الفقرات للبيئة احلية ال� ستجرى 
 يطبق أداته اطورة � عينة استطالعية ليستخرج من

ً
 فيها ا�راسة، وأخoا

  .إجاباتها دالالت الصدق واwبات
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  نموذج تصحيح فقرات اDقاييس الفئوية) c(ا�دول

   الفقرة
ً
   دائما

ً
   Á%ا

ً
   أحيانا

ً
   نادرا

ً
  مطلقا

  Ø  Ô  Ñ  Ë  Å  *يظهر اعلم تمكنه من اوضوHت ال� يعلمها لطالبه
ينوع اعلم K األسا�ب والوسائل اساندة لعرض 

  Ø  Ô  Ñ  Ë  Å  *اعلومة

  Ø  Ô  Ñ  Ë  Å  *يعدل اعلم K تعامله مع طالبه
 ينقد اعلم األسئلة ال� تنبئ عن ضعف فهم الطالب

**  

Å  Ë  Ñ  Ô  Ø  

  Ø  Ô  Ñ  Ë  Å  *يظهر اعلم قدرة � ضبط الصف
  Å  Ë  Ñ  Ô  Ø  **ال تظهر كفاءة اعلم عند إدارته للمجموHت 

  .الفقرة موجبة*: 

  الفقرة سا%ة**: 

، موجبة ةفقرإذا �نت ال) Ø(ا;صحيح يبدأ تقدير ا�رجات من  عند: مالحظة
  .إذا �نت الفقرة سا%ة) Å(ومن 

  أداة الدراسةيف قياس الصدق والثبات يف البحث و: خامساً

بأن يقيس االستبيان ما وضع : بسط تصور KD أ )Validity( الصدقيوصف 
الصدق اlي يلزم ن تكون أسئلته ذات صلة بموضوعها، وصًال لقياسه، وأأ

  .ا%احث ضبطه K دراسته إما صدق داخß أو صدق خار�

تعبo عمß عن كون اiتائج ال� تّم  ا[اخW فالصدق وأما K عملية ا%حث
ا;وصل إ�ها جاءت بتأثo اتغoات موضوع ا�راسة أي اتغo استقل، ولم تتأّت 

�راسة بشà مقصود، كما لو قامت من تأثo عوامل خارجية لم يتم تناو�ا K ا
ا�راسة ;تبع تأثo ا�lء K معدل ا;حصيل، فمما يتطلبه الصدق ا�اخß أن يعمل 
ا%احث � تثبيت تأثo العوامل األخرى ال� يمكن أن تؤثر � ا;حصيل سوى 
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ا�lء بn عناÊ العينة، فيثبت تأثo اعلم وطريقة ا;عليم وا%يئة الصفية، 
واستوى الص� مثًال من خالل الطرق االئمة ;وحيد هذه العوامل عند األفراد 
 oتغ � تباين ا

ً
أو العناÊ اlين تتشà منهم العينة، فال يب� من العوامل مؤثرا

 K اإلم©ن هفيشo إ_ أن الصدق ا:ارÄسوى ا�lء، وأما ) ا;حصيل(ا;ابع
منه العينة، ويتبع ا%احث Yلة  ا�راسة اlي أخذتإ_ Óتمع نتائج ا%حث  تعميم

من اإلجراءات العملية الالزمة لضبط الصدق منها استخدام اجموعة الضابطة مع 
اجموعة ا;جريبية K سبيل Ìييد أو إلغاء اآلثار احتملة للمتغoات ا�خيلة، 

تباطها بتأثo ومنها ضبط اتغoات ا�خيلة اؤثرة K صدق اiتيجة لضبط ار
اتغo استقل موضع ا�راسة من خالل إدخال اتغoات ا�خيلة كمتغoات 
مستقلة يقاس أثرها K ا�راسة ;وحيده وضبطه، ومنها االنتقاء وا;عيn العشوا´ 

 
ً
  .للعينة وÓموHت األفراد وسوف تتم دراسة هذه الطرق الحقا

ج استخرمن الطرق العملية ال يتبع ا%احث Óموعةأما صدق األداة فقد و
مالءمتها ;تبع أثر اتغo استقل K نتيجة �حكم ب، و«ثهداة ألصدق الدالالت 

 لكتاتغo ا;ابع دون أن تقيس تأثo غoه من اتغoات واألسباب، ومن 
  :األسا�ب

K إجابتها  صدق العينةأن يقيس ا%احث صدق األداة من خالل قياس * 
، ويمكنه ذلك بوضع فقرات م±ابطة ثّم مالحظة اوضوعية K األداةلفقرات 

، وهذا شائع K االستبيانات حيث يصوغ اإلجابة من مقارنتها مع بعضها ا%عض
ا%احث اعلومة أو القضية ال� يس�ها عند ابحوث بفقرتn أو أكê، ويالحظ 

، كما لو سأK D فقرة صدق إجابة ابحوث من فحصه إجابات الفقرات ا±ابطة
 �عن عدد الكتب ال� يقرأها K الشهر، ثّم سأK D فقرة تا�ة عن عدد الكتب ال
قرأها K السنة ااضية، ومن خالل مقارنة الفقرتn يتبn صدق ابحوث وصدق 

   .الفقرات K ا�اللة � اطلوب
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يل والáوير K قياس صدق إجابات العينة بتكرار بعض الفقرات بعد ا;عد *
ومن ثّم إ¶اد معامل االرتباط بn إجابة الفقرات اتشابهة للورقة  ،صياغتها

  .االتساق ا[اخWالواحدة فيما يس� بصدق 

ويع� توافق فقرات األداة مع اوضوع  :أو صدق احتوى الصدق الظاهري *
�وانب الفرعية اlي يتوقع منها أن تقيسه، وأن تتوزع بنود هذه الفقرات بn ا

بشà مناسب يع� عن السمات ال� �صيها ا%احث من هذه ) أبعاده(للموضوع 
 oاألبعاد، حيث تتوقف درجة صدق األداة � مدى تمثيل ا%نود أو الفقرات للمتغ

ذلك بعرض ا%احث أداته � اlي وضعت لقياسه أو للسمة ادروسة، ويتم 
من ثّم فإن احكم سيحكم ل الفقرات، وvكمn واألخذ بملحوظاتهم K تعدي

سواًء االختبار أو  (كون الفقرة أو السؤال K األداة منحتوى � صدق ا
ن الفقرة تنت¤ أي إ تمثل اجال السلوF أو اعر� اlي بنيت ألجله، )االستبيان

  .إ_ احور أو تقيس اتغo اlي وضعت لقياسه

من Ìليل نسبة االتفاق بn احكn � ويستخرج ا%احث صدق احتوى  
  : فقرات اقياس أو األداة، ومن الصور ال� تع� عن اعادلة

  عدد مرات االتفاق وعدد الفقرات اDتفق عليها                       =معامل االتفاق

   عــدد مــرات+ يتفــق عليهــام االتفــاق وعــدد الفقــرات التـي لــم عـدد مــرات عــد(             

  )a()التفاق وعدد الفقرات المتفق عليهاا

وهو باختصار قياس ارتباط االختبار أو األداة باختبار آخر : صدق اDحك* 
يقيس ا7اصية موضوع ا�راسة نفسها أو خاصية قريبة منها، كما لو طور ا%احث 
 لقياس مفهوم اlات عند اراهقn فطبقه مع مقياس مفهوم ذات Hل¤، 

ً
اختبارا

صد نتائج 8 فرد من أفراد العينة وأداءه � اقياسn ثّم أوجد االرتباط بn 8 ور
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 nقياسعالمتn للفرد نفسه، ومن خالل معامل ارتباط عالمات األفراد � ا
يتبn للباحث صدق أداته من مدى ارتباط درجات صدقها بدرجات األداة اwانية، 

  :)Å(وهو أنواع

حيث يطبق االختباران بف±ة زمنية قصoة بينهما، : تصاحx تالز¨صدق 
ويستخرج معامل االرتباط بn عالمات ونتائج االختبارين للعينة، كما لو أجرى 
 لطالب �ية ال¥يعة K أسا�ب تدريس ال±بية اإلسالمية ورصد 

ً
ا%احث اختبارا

K أسا�ب ووسائل عالماتهم، ثّم تّم تكليفهم بشà مباì بتطبيق دروس عملية 
تدريس ال±بية اإلسالمية، فإذا �نت درجة االرتباط بn درجاتهم K االختبار 

 � صدق الáامن مع  )Ë(اiظري
ّ

ودرجاتهم K ا;طبيق العمß مرتفعة فهذا يدل
   .االختبار األول

حيث يطبق االختباران بفاصل زم� طويل بn إجرائهما، : تنبؤيصدق vك 
ا;نبؤي إ_ قدرة االختبار � ا;نبؤ باألداء الالحق للفرد �  ويشo الصدق

احك، ومن االختبارات ال� اعت� صدق vكها اختبار الشهادة اwانوية اlي 
يعت� اختبار vك للتنبؤ باiجاح K ا�راسة ا�امعية، واختبارات القدرة الفنية 

اiجاح با;خصصات ال� أعدت والرياضية، وال� تعت� اختبارات vك للتنبؤ ب
�ا، و� هذه الطريقة يس� السلوك اتنبأ به احك، واالختبار أداة للتنبؤ به، فإذا 

 و�ال فال
ً
 االختبار � احك �ن صادقا

ّ
  .)Ñ(دل

اlي يع� عن درجة العالقة بn عالمات االختبار أو  :صدق اDحك ا�طاب�
دقه، وعالمات األداء � اختبار أو مقياس اقياس اlي نريد أن نتحقق من ص
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ال� يقيسها االختبار األول، و� هذه اmالة يكون  هانفس آخر يقيس السمة
لالختبار اwاª دالالت صدق وثبات متحققة، ومن ثّم فإن مقارنة اإلجابات � 

 ،قهاالختبار األول غo اعلوم صدقه مع اإلجابات � االختبار اwاª اعلوم صد
و عدمه نتيجة ارتباطه باالختبار اwاª، أ األوليعطينا داللة � صدق االختبار 

فهوم اlات �ى اراهقn ووزعه � العينة مع  
ً
كما لو طّور ا%احث مقياسا

مقياس اlات العال¤ ;تم اإلجابة � فقرات اقياسn، ومن ثّم يستخرج ا%احث 
lي أعده وبn اقياس اآلخر اlي قد أثبت صدقه درجة ا;طابق بn اقياس ا

، فإذا وجد االرتباط بn درجات )كما K مقياس مفهوم اlات العال¤(وثباته 
االختبارين بدرجة �Hة مقبولة فإنه سيحكم بصدق مقياسه بناًء � اق±انه 

  .بمقياس ثبت صدقه

د ا%نية اiظرية حيث يقوم ا%احث بتحدي: أو صدق الفرضية صدق اDفهوم* 
ش�ة ا�راسة أو بعض أجزائها، ثّم يستخلص من هذه ا%نية نظرية أو أكê تمثل 
اش�ة أو العناÊ موضع ا�راسة، ثّم يطور ا%احث أداة بفقرات مع�ة عن افهوم 
والفرضية، ثّم يطبق األداة ويستخلص ا%يانات لفحص الفرضية استخلصة من 

يانات اجموعة من تطبيق األداة ل�ى مدى اتساقها مع افهوم، وتفحص ا%
، ف§ دراسة تأثo مفهوم اlات K معدل )Å(الفرضية اشتقة من افهوم اiظري

ا;حصيل األكادي¤ �ى اراهقn، يتتبع ا%احث ا%نية اiظرية وعناÊ مفهوم 
ص مفهوم اlات اlات وتأثoها K الشخصية والسلوك، ثّم يستخلص عناÊ وخوا

اؤثرة K السلوك و� اإلóاز، فيطور أداة بفقرات تع� عن هذه العناÊ ثّم يقيسها 
عند ابحوثn، ليستخلص من إجاباتهم مستوى مفهوم اlات �يهم ويستخلص 
أنماط السلوك وا�افعية �ى 8 منهم، فإذا أثبتت األداة أن افهوم ارتفع اlي 
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 K اإلóاز وا;حصيل والسلوك اقيس �ى العينة، فإن هذا قاسته قد أثر إ¶ا
ً
با

 أن األداة صادقة K تعبoها عن افهوم اlي جاءت لرصده وقياسه
ّ

وهو هنا (سيدل
  ).مفهوم اlات

حيث  ،بأسلوب ا;حليل العامßاiوع من الصدق ويقاس هذا  :صدق ا�ناء* 
يتّم توظيف معامالت االرتباط بn فقرات االختبار أو األداة الستخالص العوامل 

وبذا يتوصل ا%احث إ_ استخالص vاور األداة  ،ال� �تمع Ìتها هذه الفقرات
  .اع�ة عن عوامل ا�راسة ومتغoاتها وال� أعد االختبار لقياسها

ا7اصة، فباإلضافة إ_ طرق وللتحقق من الصدق K ا%حوث الكيفية طرقه 
ا;حقق من الصدق K األداة، فإن � ا%احث أن يتثبت من بياناته ال� Yعها من 
خالل استخدام مصادر متعددة للمعلومة وذلك للتحقق من وحدة اعلومة، فإذا ما 
وجد ا%احث اعلومة متكررة K مصادر اعرفة، فإن K إم©نه أن �كم بصدقها 

، كما إن ا;نويع K استخدام طرق متعددة K ا%حث عن اعلومة يزيد يقn وثباتها
ا%احث من صدقها، ف§ ا%حوث الكيفية ال ينب÷ أن يتخذ ا%احث طريقة واحدة 
K الوصول إ_ اعلومات، بل األسلم أن يراوح بn طريقة االحظة والوثائق 

نويع K طرق اmصول � اعلومة وغoها، وقد وصفت بعض  الكتابات القديمة ا;
با;ثليث، فال يكت§ ا%احث باستخدام أداة واحدة، بل ال بّد أن ينوع ويعدد 
 nقارنة ب�تحقق من صدق ا%يانات ال� Yعها وثباتها من خالل اقابلة وا
اعلومات ال� توصل إ�ها من الطرق اختلفة، ومن ذلك مثًال لو استخدم 

قة االحظة فإن K إم©نه أن �قق معيار الصدق بتعداد االحظn، ا%احث طري
بمع½ أن يقوم فريق من االحظn ادربn برصد السلوك الواحد وتسجيل 8 ما 
يهم ا%احث من بيانات حوD، ومن ثّم يستخرج ا%احث نسب االتفاق واواقف 

 �توصل إ�ها باالحظة، ومن اتفق عليها، فيكون K ذلك دعم لصدق بياناته ال
 ا;ثليث الطرائ� فيستخدم الطريقة نفسها K ثالثة أوقات îتلفة، وقد 

ً
ذلك أيضا
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  .)Å(يستخدم ثالث طرق îتلفة K الوصول إ_ اعلومة الواحدة

ومن نماذج ادخل ا;ثليÚ للتحقق من الصدق واwبات لو أردا باحث أن 
 K دراسة حالة الفروق K األطفال(يرصد nتائج و� ا;فاعالت بiطالب ) ا nب

فصلn يتساويان K عدد من الظروف واإلم©نات، فإن K إم©نه أن يستخدم 
  :ا;ثليث بطرق منها

  مقاييس ا;حصيل K القراءة والكتابة والرياضيات -

  Ìليل كتابات األطفال وأنشطتهم العملية وتصنيفها -

  فحص السجالت -

  ات األطفال Âو ادرسةاختبار ا�اه -

  مقابالت شخصية مع عينات من األطفال -

- nعلم  )Ë(مقابالت شخصية مع عينات من ا

ولزيادة اwقة K ثبات ا%يانات فإن � ا%احث K ا�راسات الكيفية أن يوثق 
 K عتY �تفاصيل وجزئيات إجراءات ا�راسة، ح� يضمنها اادة ا7ام ال

اء االحظات وسجالت ا%احثn واالحظn، ومنهجيّة بناء اقابالت وأثن
  . الفروض من ا%يانات ا7ام و¯يف تمت مراجعتها وÌليل اiتائج

 ن مال بّد أن ينتبه ا%احث إ_ وجود العديد و
ً
العوامل ال� تشà تهديدا

، وال� ¶ب � ا%احث وعيها وفهمها، ح� يتمكن من �نبها، وهذه للصدق
  .وا%عض اآلخر D أثره K الصدق ا7ار� منها ما يؤثر K الصدق ا�اخßامل العو
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Wققه ¾موعة من العوامل :مهددات الصدق ا[اخº 3 وا£ي تؤثر)Å(أبرزها ،:  

Å-  دث أمورÌ مكن أنزمن إجراء ا;جربة، فإذا طال زمن ا;جريب فمن ا
اؤثر K صدق فرضيتها با;اريخ، فإذا ما تؤثر K اتغo ا;ابع، ويس� زمن ا;جربة 

تعرضت اجموعة ال� ¶رى عليها ا;جريب لقياس تأثo متغo مستقل مقصود 
K متغo تابع لزمن طويل إلتمام ا;جربة؛ فإن هذه اجموعة قد تتعرض K هذا 

ياس ا;اريخ لعدد من العوامل ال� تؤثر K اتغo ا;ابع، ف§ حال أراد ا%احث ق
تأثo ا;دريس þرائط افاهيم � ا;حصيل األكادي¤ لطالب صف ما K مقرر 
ال±بية اإلسالمية مثًال، فإن ا%احث بعد إجرائه االختبار القبß � اجموعة 
 oصيلها، فإنه يعرضها للمتغÌ K طريقة ا;دريس oسيقيس تأث �ا;جريبية ال

راد قياس أثرها و� هذا الزمن اlي �رى فيه استقل أال وهو طريقة ا;دريس ا
يتعرضون لعدد من العوامل ال� قد تؤثر K ) العينة ( ا;جربة فإن أفراد اجموعة

   .Ìصيل أفراد اجموعة من جراء عنg الزمن أو ا;اريخ

Ë- ضجiصدق االختبار، و� : ا K زمن إجراء ا;جربة يؤثر K ونمو األفراد
غo اmاصل K نتيجة ا%حث إ_ اتغo أو العامل استقل، وهذا صدق عزو ا;

 K الزمن أو ا;اريخ حيث ينضج أفراد العينة oضج قد يكون من حاصل تأثiا
هذا الزمن، وقد يتس½ للباحث أن يضبط Hمل اiضج إذا استخدم Óموعة 

نضج أفراد ضابطة تتألف من أفراد K مرحلة تطورية Aاثلة رحلة تطور أو 
اجموعة ا;جريبية، ف§ هذه اmال فإن ا%احث يوحد تأثo عنg اiضج «يث 
يكون الفرق K نتيجة اختبار اجموعتn الضابطة وا;جريبية ال عالقة D بهذا 

  العامل ألنهما متساويان فيه،

Ñ- زيادة ا�7ة �ى العينة، فإذا أ: االختبار K يؤثر ßجري إن وجود اختبار قب
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االختبار ا%عدي � أفراد العينة الحظة ا;غo اmاصل �يها K العامل موضع 
، فإنها تتعرض لالختبار نفسه لقياس ا;غo اmاصل �يها، )اتغo ا;ابع( ا�راسة

 ما تكون العينة قد خ�ته Aا يؤثر K صدق االختبار واiتيجة
ً
   .وÁ%ا

Ô- حال عدمويكون : االختيار K  أفراد العينة الضابطة واألخرى nا;©فؤ ب
إ_ تغo قيم اتغo استقل  راجعةا;جريبية، ومن ثم ال تكون الفروق K اiتيجة 

n8 من العينت K مثًال؛ بل تعزى لعوامل أخرى تتعلق باألفراد .  

Ø - وذلك حال فقدان بعض أفراد العينة خالل : ومن مهددات الصدق اإلهدار
جربة، كما إن االنتقاء K توزيع ا%احث ألفراد اجموعة الضابطة زمن ا;

واجموعة ا;جريبية قد يؤثر K نتيجة أفراد 8 من اجموعتn، و¯ذلك يؤثر 
 �Hمل االختيار واالنتقاء K نتائج ا�راسة K حال �نت اجموHت ا;جريبية ال

ت ÓموHت متعددة، و� هذه يقيس ا%احث بعض الظواهر أو العوامل عندها �ن
اmال فإن توزيع ا%احث لألفراد K اجمعات يؤثر K نتائج اجموHت وتفاوتها 

  .فقد ال يفلح ا%احث Ì Kقيق ا;©فؤ اطلوب

  :)a(العوامل املؤثرة I الصدق اخلارجي

ن وقد تؤثر العوامل ا;ا�ة K إم©ن تعميم اiتائج ال� خلص إ�ها ا%احث م 
  :بيانات العينة � بقية أفراد اجتمع

Å-  فربما تستطيع ßتفاعل االختبار مع ا;جربة ف§ حال تطبيق االختبار القب
، خاصة إذا �ن بn اجموHت أن تتعرف طبيعة االختبار ا%عدي قبل تطبيقه

أفراد العينة من لفتته العالقة بn فقرات وموضوHت االختبار القبß وما تّم 
  .تطبيقه زمن ا;جربة

                                           

)Å( �:]' :/ ,�5{ *�'� F#�Be�-1−�-.> 



 ٢١٨  

Ë-  تفاعل الظروف ا;جريبية مع االختبار نتيجة حساسية بعض األفراد للقياس
القبß، فاإلجراءات ا;جريبية قد تؤثر � أفراد العينة بشà ¶عل اوقف شبه 
مصطنع K حال شعور الفرد بأنه مراقب، ومن ذلك تفاعل عدد من العوامل اؤثرة 

xالعامل ا;جري K جموعة  .وال� يتعرض �ا أفراد ا

Ñ-  oتغاآلثار اiا�ة من تفاعل ا;حK Ý انتقاء أفراد اجموHت مع ا
ا;جريx اlي تتعرض D اجموHت، فعدم ا;©فؤ بn األفراد K قدراتهم 
و¯فاءاتهم وظروفهم ¶علهم متفاوتK n قوة ا;أثر باتغo ا;جريx اراد قياس 

oهتأث.  

فيبدأ به من بيان مفهومه حيث يعرف اwبات ) Reliability(ا/باتوأما قياس 
: اطلوب Ìققه K أداة ا�راسة ح� يتس½ للباحث إثبات فرضيته من خال�ا بأنه

مدى ا;وافق واالتساق K نتائج االستبيان إذا طبقت أكê من مرة K ظروف Aاثلة، 
 oبات يشwفإن ا ßعم oظروف متوا�ة وبتعب K إ_ مدى استقرار نتائج القياس

  .)Å(و� الرغم من عدم قدرة ا%احث � ا;حكم K ظروف إجراء االختبار

  :)Ë(اwبات ف§ إم©ن ا%احث أن يفعله بطرق منها ابسأما حو

وبعد  عينة أو�ةأفراد � تطبيق االختبار بوذلك  :االختبار و�Hدة االختبار *
ثّم إ¶اد معامل  من الزمن يقوم بإHدة تطبيق نفس االختبار عليهم،ف±ة معينة 

االرتباط بn  االختبارين، وباستخراج معامل�  همارتباط بoسون بn إجابات
عالمات ا;طبيق األول وعالمات ا;طبيق اwاª فإن هذا �دد للباحث درجة 
اwبات ال� تتمتع بها فقرات اقياس، فإذا �ن الزمن بn ا;طبيقn طويًال فإن 
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معامل االرتباط بn نتائج اmا;n يقيس درجة االستقرار K ا7اصية ال� يقيسها 
  .ناالستبيا االختبار أو

و� هذه الطريقة يعّد ا%احث صورتn مت©فئتn للمقياس أو  :الصور ات©فئة *
حيث تت©فآن K عدد األسئلة اع�ة عن vاور ا�راسة و� قياسها  ،أداة ا�راسة

للخاصة ادروسة أو احتوى السلوF، كما ال بّد أن تتماثال K درجة الصعوبة، 
  :بn صور اقياسومن األمور الواجب تكافؤها 

  .عدد مكونات اتغo اlي يقيسه االختبار-

- oتغ  .نسبة الفقرات ال� £ص ً� من مكونات ا

  .مستوى صعوبة الفقرات -

  .طريقة صياغة الفقرات -

  .طول االختبار وطريقة إجرائه وتصحيحه وتوقيته -

ل� تّم أن يتساوى متوسط وتباين درجات األفراد � الصور اختلفة ا-
  .إعدادها 

يعمد إ_ تطبيق االختبار أو توزيع وبعد أن يعّد ا%احث الصور اطلوبة فإنه س
 nاألداة اللت Cددة، ويستخرج عالمات األفراد � صورv األداة � أفراد عينة
 ،nدرجات إجابة األفراد لألدات nأجابهما أفراد العينة، ثّم يوجد معامل االرتباط ب

يتحقق فرق جوهري بn متوسطي العالمات � االختبارين أو فرق K فإذا لم 
ف§ هذه اmالة ¶زم ا%احث بأن األداة توفر  ؛االÂراف اعياري لصورC األداة

  .درجة مناسبة من اwبات K قياسها للسمات ادروسة

يقوم K هذه الطريقة يتم تطبيق األداة � عينة أو�ة، ثم : ا;جزئة اiصفية* 
 ßويقوم «ساب معامل ارتباط  االتساق ا�اخ ،nا%احث بتجزئة األداة إ_ نصف



 ٢٢٠  

بn فقرات االستبييان، مع األخذ ) Cronbach Alpha Coefficient(كرونباخ ألفا 
وmساب ثبات اختبار . بعn االعتبار أن هذا اعامل يع� عن اwبات iصف األداة

االختبار و�سب معامل االرتباط بn نصفيه،  بطريقة ا;جزئة اiصفية، يعطى
حيث يقسم ا%احث فقراته إ_ نصفn؛ إما بأن يقسمها إ_ فقرات فردية وأخرى 
 ثّم �رج عالمات افحوصn � األداة؛ 

ً
زوجية، أو يقسم االختبار أو األداة تنصيفا

الرتباط بn فيتوفر �يه عالمتn لà فرد من أفراد العينة، ومن ثم ¶د معامل ا
سبoمان براون (عالم� 8 فرد من األفراد، وبعد ذلك يستخدم ا%احث معادلة 

mساب معامل ثبات االختبار بكامله، فا%احث يطبق اختباره أو ) ا;نبؤية
استبيانه � افحوصn بعد أن يكون قد قسم فقرات االختبار إ_ نصفn وحفظ 

صحيح عليها � كمبيوتره، وبعد أن ¶مع أداته نسخة االختبار اقسمة واعدة للت
من افحوصn يعمد إ_ £زين عالمات 8 فرد من األفراد � االختبار اقسم 
فيفرغ الفقرات ال� أجابها 8 فرد من أفراد العينة � نص§ االختبار ويعطيها 

 àنص§ االختبار ل nبات بwفرد من أفراد الرقم ذاته ثّم يعد إ_ إ¶اد معامل ا
العينة ثم يستخرج معامل اwبات ال1 بإجراء معادلة سبoمان براون � إجابات 

nفحوص  .)Y)Åيع ا

  أنواع البحوث الوصفية: رابعاً

قد £áل األش©ل العامة للمنهج الوص§ K ثالثة أنماط من ا�راسات، ثّم 
عن انهج الوص§، أما تتفرع من هذه األنماط صور ونماذج عديدة تع� Yيعها 

Àتبادلة، وا�راسات : أنماطه العامة فا�راسات اسحية، ودراسات العالقات ا
  :ا;طورية، وفيما يß تعريف بهذه األنماط وما يتفرع منها من «وث ودراسات
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  ): Survey Research( ا�حوث وا[راسات اDسحية

مع ا%حث اlي يع½ Òتقوم منهجية ا�راسات اسحية � أسلوب و
واقع الظاهرة والوضع  K سبيل وصفانات اتعلقة بظاهرة ما، ياعلومات وا%

اmاú �ا، للتعرف إ_ جوانب القوة وجوانب الضعف K هذا الواقع، كما ويعّرف 
 �عرض وتفسo وÌليل لواقع اmال لألفراد K مؤسسة كبoة :باعتباره انهج اس
لغرض توجيه العمل، وقد توصف ا�راسات  ما األفراد K منطقة أو Óموعة من

اسحية بأنها نوع من ا�راسات ال� يتم بوساطتها استجواب أفراد Óتمع أو عينة 
ن حيث طبيعتها ودرجة وجودها، دون أ ا�راسة لغاية وصف الظاهرة ادروسة من

عض بأنها ا�راسات ال� يتجاوز ذلك إ_ بيان عالقتها بسواها، وقد يع� عنها ا%
 K ديد الوضع الراهنÌ تمع ما من أجلÓ ع ا%يانات من أفرادY اولةv تتم فيها

، وتظهر أهمية ا�راسات اسحية )Å(أو أكê) ظاهرة(ذلك اجتمع بالنسبة تغo ما 
 nققها العلم من خال�ا، حيث إن ا%احث� �من سعة ميدانها وتعدد األغراض ال

lسح وا;وصيف ا مفصلة عن الظاهرات " ين يقومون بدراسات ا
ً
¶معون أوصافا

اوجودة بقصد استخدام ا%يانات ;أييد الظروف وامارسات الراهنة، أو لعمل 
£طيطات أكê ذ�ًء بغية Ìسn الظروف والعمليات االجتماعية، أو االقتصادية أو 

وضع القائم ولكن Ìديد كفاءته ال±بوية، وقد ال يكون هدفهم Óرد كشف ال
 عن طريق مقارنته بمستويات او معايo أو v©ت تّم اختيارها و�عدادها، 

ً
أيضا

فمثًال قد تقارن إجراءات الفحص الص� باألسا�ب ال� Ìددها السلطات، وقد 
تقارن درجات األطفال K القراءة بمعايo مستمدة من ÓموHت معينة، وقد يقوم 

 بمسح عن الطريقة ال� بها حّل أناس آخرون مشÈت Aاثلة ل' باحثون أيض
ً
ا

 )Ë("�صلوا � معلومات تساعدهم � Ìسn وضعهم الراهن

وقد �ري عملية Yع ا%يانات من Óتمع ا�راسة K ا�راسات اسحية 
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 ٢٢٢  

، وذلك حيث يكون اجتمع اlي �رى بأكملهباستدHئها وYعها من اجتمع 
، و� إم©ن ا%احث الوصول إ_ �فة أفراده، وأما اجتمعات فيه ا�

َ
راسة صغoا

D مثلة .الكبoة فتجري عملية ا�مع من العينات اع�ة عن Óتمع ا�راسة وا

ÅسDومن ¾االت ا�حث ا)a(:  

وتع½ هذه ا%حوث بوصف ظواهر : ا%حوث اسحية K ايدان ال±بوي) أ
«ث مشÈت ا;عليم K بعض اناطق، ويستطيع ا%احث أن يع� كما K : ا;علم

 باستخدام ال�مات، وقد يصف الظاهرة ادروسة 
ً
 كيفيا

ً
عن الواقع فيصفه وصفا

 باستخدامه األرقام والنسب، ومن أمثلة ا%حوث اسحية K ايدان 
ً
 كميا

ً
وصفا

ونية للمتعلم ك¥ط دراسة مش�ة تمويل ا;عليم، والت¥يعات القان: ال±بوي
سحية االقبول وا;حويل وÂوهما، مسح طرق ا;دريس واناهج، وا�راسات 

ؤهالت اعلمn و¯فاءاتهم، حيث تعمد ا%حوث اسحية إ_ مسح جوانب القوة 
والضعف K الظاهرة موضوع ا�راسة وذلك ;عزيز جوانب القوة ومعا�ة عوامل 

 .الضعف

ايدان االجتماý، وموضوع هذه ا�راسات توجيه  ا%حوث اسحية K) ب
االهتمام إ_ بعض اشÈت والقضايا االجتماعية كجزء من حر�ت اإلصالح � 

دراسة رات الس©ن، ومشÈت الالجئn، وطريق حلها، ومن ذلك دراسة هج
 K ظاهرة االختالط K حلية، كمااتغoات وا%دائل الوافدة إ_ اwقافات ا
اجتمعات اسلمة وظاهرة ا;�ج واوضة فÈهما من اتغoات الوافدة ال� قد 

ýيدان االجتما  .يدرس ا%احثون تأثoها K ا
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K سحية فتتلخص  :)Å(وأما خطوات ا%حوث ا

ا;خطيط للمسح، وAا ينب÷ � ا%احث K هذه ارحلة أن يبدأ : ا7طوة األو�
، كما ينب÷ أن يكون  بتحديد األهداف

ً
 واضحا

ً
العامة وا7اصة �راسته Ìديدا

� دراية ووý بنوع اسح اlي سيجريه، هل هو مسح تصوري أم وص§ أم مسح 
تفسo أم مسح مقارنة، وبعدها ينطلق إ_ اختيار العينة ال� سيجري عليها 

ملية اختيار دراسته، و�تارها عينة Aثلة مع�ة عن اجتمع اlي يمسحه، وع
العينة تأ� بعد Ìديد إطار اجتمع، وÌديد حجم العينة الالزم ألغراض ا�راسة، 
وقد يكون االختيار العشوا´ أكê موضوعية ومناسبة ألغراض ا%حوث اسحية 
من غoه، وبعدها ي¥ع ا%احث Ì Kديد و�عداد وسائل Yع ا%يانات من العينة 

  .باالستبيان أم باالختبارات سواًء أكانت باالحظة أم

ويستطيع ا%احث أن يتتبع مصادر اعلومات : Yع ا%يانات: ا7طوة اwانية
الالزمة %حثه من خالل Ìليل ورصد هذه ا%يانات من خ�ة ا%احث K الظاهرة 
ال� يدرسها، ومن الوثائق اكتوبة K مش�ة ا%حث من وثائق وتقارير و¯تب 

سة اباìة ال� يقوم بها ورصده بيانات العينة واستجاباتها و«وث،ومن ا�را
  .وتسجيلها

مراجعة ا%يانات وتصنيفها وتفريغها، فال بّد من مراجعة : ا7طوة اwاwة
ا%يانات الحظة ما يمكن أن يع±يها من نقص أو غموض أو تناقض ومن ثّم 

 
ً
;حليلها، فبعد أن يتأكد  معا�ته، وتصنيف ا%يانات Ó KموHت أو فئات تمهيدا

 
ً
 مناسبا

ً
 و�طارا

ً
ا%احث من دقة بياناته ومعلوماته فهو مع� بأن �تار �ا نظاما

;صنيفها، ويقوم هذا العمل � Ìليل جسم ا%يانات إ_ عناÊ وفئات باiظر إ_ 
ما بينها من أوجه التشابه وأوجه االختالف K الظاهرة ال� يدرسها ا%احث، وبعد 
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قسيم ا%يانات K الفئات واجموHت اع�ة عن غرض ا�راسة فإن ا%احث ت
  .يعمل � تفريغ ا%يانات واعلومات K االستمارات ا7اصة بها

وصف ا%يانات وتفسoها حيث يعمل � ا;عريف بالسمات : ا7طوة الرابعة
éخواصها اإلحصائية من وسط حسا K فردات ا�راسة، كما واÂراف العامة 

معياري وÂو ذلك، وÌديد ا;باين والتشتت و�¶اد معامالت االرتباط الالزمة 
 nرصدها ب �;وصيف الظاهرة ال� يدرسها، ويصف الفروق واالختالفات ال

وبعد أن ينتÀ من الوصف يبدأ بتفسo ا%يانات، حيث تتم من خالل .اجموHت
§ K بيان طبيعة اتغoات والعوامل ال� عملية ا;فسo أبرز أهداف انهج الوص

  .تزامنت معها، واألوضاع ال� ساقت إ_ ظهورها

كتابة تقرير ا%حث وعرض اiتائج، حيث يعرض 8 ما عرضه : ا7طوة ا7امسة
K اقدمة مع ا;وسعة والعمق K الطرح، ويزيد عليها فصًال لتراسات السابقة 

  . )Å(صًال للنتائج واالستنتاجات وتفسoهاوفصًال للطريقة واإلجراءات، وف

و² تعبo ا�ماعة عن آرائها وأف©رها : «وث استطالع الرأي العام-أ
ا �ا من دور K  ا%الغة امعn، و�ذه ا�راسات أهميتهومشاعرها K موضوع 

توجيه القادة K اجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية، إذ يتخذونها بمثابة 
قوة تصحيحية لألوضاع الراهنة، ومثا�ا ما لو أرادت جامعة الoموك أن Ìدث 
 K ا�دول ا�راæ بتفريغ يوم ا7ميس وÌويل vا¡اته بزيادة أوقات 

ً
تغيoا
ن اإلجراء اناسب ثل هذه القرارات أن تب½ ¡ات K أيام ا�وام اتبقية، فإاحا

دراسًة مسحية ن �ري العام للمعنيn، كأالرأي  � دراسة استطالعية تتبع
o اطلوب، يلقياس الرأي العام �ى الطلبة وادرسn حول ا;غ استطالعية

، كما 
ً
و¯ذلك تؤثر «وث الرأي العام K ا�ول اتقدمة K القرارات السياسية أحيانا
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 K روب، و¯ماmا K شار¯ة  .عزل وزارات أو إحداث تعديل وزاريK ا

² ا�راسات ال� تع½ بتحليل  (content Analyses )«وث Ìليل احتوى-ب
vتوى وثيقة أو بيانات أو سجالت، لغرض الوقوف � ا�اهات وأف©ر ا�ماعة 
ال� تنت¤ إ�ها الوثيقة، ويقوم Ìليل احتوى � وصف منظم ودقيق حتوى 

راسة وهدفها، وقد عرف نصوص مكتوبة أو مسموعة وذلك بعد Ìديد موضوع ا�
طريقة «ث متعددة األغراض وجدت للبحث K :" ا%عض Ìليل احتوى بأنه

أنواع عديدة من اشÈت ال� يعت� vتوى ما فيها من وسائل إعالم واتصال 
للمحتوى  صف ك¤، و¯ي§ّ ، كما عّرف بأنه و)Å("بمثابة األساس ارج· للبحث

ع� ووحداٍت ُمَنّظمة ، �توي 8ُّ منها � مفردات ت اٍت ، K ُصورة فئ قياسهالُمراد 
 .عن بيانات تصف اادة ال� يقيسها ا%احث

هو Ìليل بنية انهج ، و �زئته ، وتقسيم ما يتضمنه من معارف ، وا�اهات ، و
 �Ìديد األجزاء اكونة  تنتÀ إ_وقيم ومهارات إ_ عناÊه اكونة ، ال

  .للمحتوى

اس انط� �ذه ا�راسات يستند إ_ اف±اض مفاده أن ا�اهات األفراد واألس
 بوضوح K كتاباتها وصحفها وآدابها، وعند Ìليل هذه اواد 

َ
وا�ماHت تظهر Á%ا

اع�ة عن ا�ماعة فال بّد أن يكشف ا;حليل عن تلك اال�اهات، ومن أمثلة 
هاج ال±بية اإلسالمية للصف ا7امس، ذلك Ìليل القيم اإليمانية والعقدية K من

Ìليل القيم اwقافية احتواة K صور ال©ريكاتÓ K oالت األطفال K العقد 
 K ليل القيم العقائدية والسياسيةÌادي والع¥ين، وmاألول من القرن ا
بروتو¯والت حكماء صهيون، وقد أشار ترافoس إ_ ما يمكن أن �ققه ا%احث 

يستخدم الكتاب K كتاباتهم �مات معينة :" احتوى الك¤ قائالً من Ìليل 
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 ٢٢٦  

بتكرارات معينة، و�تلف الكتاب K ذلك بشà واضح، فال�مة الشائعة 
االستعمال عند أحد الكتاب قد تكون نادرة االستعمال عند غoه، وقد يستخدم 

ريµ، وقد حg �مات معينة K وثيقة ما إللقاء الضوء � أصا;ها كمصدر تا
يستخدم حg ال�مات الستنتاج اmالة ا�اخلية االنفعا�ة لل©تب، مثل ا;وتر أو 

، كما يساعد Ìليل احتوى ا%احث �تعرف إ_ الظروف االجتماعية ..."القلق
 من العناية بل أهملتها، 

ً
والسياسية ال� أبرزتها الوثيقة، واألخرى ال� لم تو�ا قدرا

  .)Å(سياسية واالجتماعية K ذلك �هوأثر العوامل ال

Ìليل vتوى : ومن اجاالت ا%حثية ال� يغلب فيها منهج Ìليل احتوى
 إ_ إ¶اد مدى ا;حK Ý طريقة عرض 

ً
الكتب ادرسية واlي يهدف Á%ا

 �الكتاب، أو إ¶اد درجة مالءمة الكتاب ستويات الطلية وطبيعة ا%يئات ال
أن يكون الغرض من ا�راسة اmكم � صالحية كتاب ما يعيشون فيها، ك

للصف اخصص D، ومن اتغoات ال� تساعد ا%احث ;حقيق هذا الغرض 
قياسه من ا;حليل عدد تكرار بعض ال�مات الصعبة ومعدل  أطوال ا�مل وما 

  .)Ë(شابه

اإلعالمية لقد تبA nا سبق أن Ìليل احتوى يتناول با�راسة نصوص الرسالة 
ال� يوجهها ات�م أو اؤلف إ_ استمع أو اتل�، وبهذا فإن ;حليل احتوى 
دور Ì Kليل ا7طاب و� Ìليل اiص اكتوب، ويهدف Ìليل ا7طاب إ_ 
الوصول إ_ 8 ما قد يقصده ات�م أو يكون غرضه من ا7طاب، وينب÷ � 

الزمان وا©ن واجتمع وا%يئة وال� وجه  ا%احث أن يأخذ K االعتبار ظروف
فيها ات�م خطابه، فلو أراد باحث سياæ أن �لل ا7طاب اlي ألقاه باراك 
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٢٢٧  

، فال بّد D أن يضع K اعتباره عند Ìليل منطوق Ë�ÅËأوباما K جامعة القاهرة Hم 
جامعة  ا7طاب الظروف السياسية وا%يئية وظروف انطقة وا©ن واختياره

القاهرة وغoها من العوامل ال� قد يكون �ا دورها K ا;وصل إ_ غرض 
اخاطب من خطابه، فال بّد أن ينظر Ìليل احتوى إ_ اناسبة ال� قيل فيها 
ا7طاب، والفئة ال� تّم توجيهه إ�ها، واألهداف اخطط �ا من ا7طاب، والوسيلة 

 بّد من تو* اmذر من ا�الالت ألن Ìليل ال� �ّمل عيها نص ا7طاب، وال
ا7طاب أوسع من Ìليل اiص اكتوب، إلم©ن ا;ورية K اع½ فيه، والتساع 
بعض افاهيم «سب دال;ها عند ا�مهور، وأما Ìليل vتوى اiص فمحدودية 

  .)Å(ا�اللة فيه Aكنة بتحديد ا%احث دالالت عباراته ومفاهيمه ومصطلحاته

 لطبيعة اDحتوى
ً
  :);(أنواع ا�حليل تبعا

 
ً
ويقصد به �زئة مادة االتصال اسموعة أو اقروءة : ا�حليل الك�: أوال

عايv oددة  
ً
وتفصيلها وبيانها � أساس ك¤، يقوم � عدد ا;كرارات وفقا

 ألهدافه، فلو أراد ا%احث مثًال أن يتتبع بدراسته قيم
ً
الفردية  �تارها ا%احث تبعا

واlاتية وا;محور حول اlات اتضمنة K بعض برامج الكرتون فإنه سيعمل � 
      .مسح تكرارات هذه القيم وبيان مواقعها ودالالتها

  : صور ا�حليل الك�

وينطلق هذا اiوع من ا;حليل من فرضيات ا%احث : Ìليل اضمون-
احث تصنيف اادة إ_ فئات واألسئلة ال� وضعها للمش�ة، حيث يتو� ا%

 لغرض ا�راسة، ويسجل � هذا اiوع من ا;حليل ارتباط 
ً
اختارها ورتبها تبعا
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 ٢٢٨  

 úا قد يظهر ذاتية ا%احث، وبا;اA ،
ً
اiتائج بالفئات ال� حددها ا%احث مسبقا

 .فإن هذه افاهيم لم تنل قدرها من ا�راسة وهذا ما يسجل � Ìليل اضمون

ل الغرã، وفيه يتوجه ا%احث إ_ جزء vدد من vتوى مادة االتصال ا;حلي-
 nبا�راسة وا;جزئة وا;وضيح، ويكون غرض ا%احث ان يربط ب Dفيتناو
الفئات ال� اختارها �حللها ثّم يستخلص من ذلك الربط اiتائج، كما ² حال 

يعة وربطها بنصوص من درس اiصوص ا�ينية ا�الة � اإلمام انتظر عند الش
أخرى عندهم، ومن ذلك مثًال ا�راسة الغرضية ال� قامت بها 8 من جي� 

، وال� هدفت إ_ Ìليل موقع ارأة اسلمة K اmياة اآلخرة )Å(سميث و�يفون حداد
دراسة Ìليلية من نصوص السنة اiبوية ال¥يفة، واختارت القائمتان � ا%حث 

 من اiصوص الوا
ً
 آخر من نصوص ا�زاء عددا

ً
ردة K طاعة الزوج وحقوقه، وعددا

� اسئو�ة واwواب � أداء الواجبات؛ ;خلص دراستهما إ_ نتيجة مفادها أن 
موقع ارأة K اmياة اآلخرة عند اسلمn متوقف � رضا الرجل أو الزوج، ثّم 

 من انهج
ً
الغرã االجáا´ اlي  عملتا � تفسo اiتيجة بطريقة أكÝÌ êا

 .حللتا اiصوص باالستناد إ�ه

ويقصد به إجراء إحصاء �مل �ميع افردات واiصوص : ا;حليل اإلحصا´-
وال�مات بواسطة اmاسب أو آلة الك±ونية، ثّم ¶ري ترتيبها بما �قق غرض 

 ألهدافها، كما Ì Kليل ال�مات من أسماء وحروف وأفع
ً
ال وصفات ا�راسة ووفقا

 بما �قق الغرض من استقصائها، وهذا ما فعله vمد فؤاد عبد 
ً
وترتيبها هجائيا

ا%اK G اعجم افهرس أللفاظ القرآن الكريم، وما فعله است¥قون K ترتيبهم 
 .سنة رسول اهللا K اعجم افهرس وغoه من كتب ا%بلوغرافيا
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٢٢٩  
  :التحليل الكيفي: ثانياً  

زئة مادة االتصال اسموعة واقروءة وتفصيلها وبيانها � أساس ويقصد به �
اوضوHت واقاصد واعاª، سواًء أتمت االستعانة با;حليل الك¤ أم لم تتم، 
عايv oددة �تارها ا%احث، ومن أبرز أمثلته دراسة مفاهيم األمن  

ً
وذلك وفقا

ة، فقد عملت ا%احثة � إعداد أداة االجتماý اتضمنة K كتب ال±بية اإلسالمي
ضمنتها فئات ووحدات افاهيم وال� استخلصتها من األدب اiظري، ثّم عمدت 
إ_ تقÞ مواضع هذه الوحدات والفئات وتتبعها K الكتاب اlي تستهدفه 
 ;صنيف ا%احث وÌديده لوحدات 

ً
با�راسة، وبهذا فإن عملية ا;حليل تمت وفقا

م، فيما قد يكون K احتوى والكتاب العديد من وحدات مفاهيم وفئات افهو
األمن االجتماý وال� لم ترصدها ا%احثة K أداتها لعدم وجودها K األدب 

  . اiظري اlي طالعته

وقد يتم � مراحل ومستويات منها Ìليل انطوق، بتقسيم احتوى إ_ مقاطع 
مع بعضها، ومنه Ìليل القوى الفاعلة بتحليل وÌليل تراكيبها Aا يي¨ مقارنتها 

أدوار الشخصيات اذكورة K احتوى موضع ا�راسة، وÌليل القوى الفاعلة 
ويستخدم �راسة السo وال±اجم والقصص، وال تعت� افاهيم واصطلحات 
 من أغراضه، ومنه كذلك Ìليل حقول ا�اللة وشبكة عالقات افاهيم مع 

ً
غرضا
  .، وÌليل اواصفات والصفات وÌليل األفعالبعضها

 K وح� يتحقق ا%احث من أن غرضه من ا%حث قد تّم دون أن تدخل ذاتيته
 فال بّد من

ً
  :ا;حليل، وõال يكون متحÝا

  أن �دد ما ا;صنيفات والفئات ال� سيستخدمها Ì Kليل احتوى _

  والفئات عن غoها بوضوحأن يبn طريقته K تميÝ هذه ا;صنيفات  _

  �دد اعيار اlي يعتمده الختيار وحدات لفظية دون غoها _

 ي· اسببات ال� يمكن أن تقوده إ_ استدالالت معينة عند ظهور اiتائج _



 ٢٣٠  
  إجراءات حتليل احملتوى

  :حتليل حمتوى مادة االتصال I التربية اإلسالمية: أوالً

  :)a(المية @ مراحلوتتم عملية ºليل الرسالة اإلع

ف من عملية ا;حليل، فعند استقراء Ìليل احتوى اlي قام Ìديد ا�د :أو2ا
به علماء اmديث iصوص السنة óدهم قد بدأوا من Ìديد ا�دف والغرض من 

ن غرضه من كتاب الصحيح ترتيب مثًال أبn اإلمام مسلم فد Ìليل اiصوص، ف
 عن ا;قطيع وا;جزئة وا;كراراألحاديث K أبواب واضحة بع

ً
  .يدا

Ìديد Óتمع ا�راسة بوضع إطار للمفردات واiصوص ال� سيجعلها  :ثانيها
 �راسته، كما فعل اإلمام ا%خاري وغoه من علماء اmدي

ً
ث، فقد ا%احث ميدانا

  .هاحاديث الصحيحة دون غoجعل ا%خاري Óتمع دراسته األ

فقد حدد علماء ا�رح : عامة واصطلحاتÌديد افهومات ال :ثا/ها
السند، ا!، اmديث : اصطلحات وافاهيم ارتبطة بمجتمعهم فحددوا داللة

ارفوع، اوقوف، ا�رح وا;عديل، الشذوذ، اعّدل، العدل، العلة اجروح، 
  .الضابط واwقة

ة الزمنية اساحوفئاته، ويتضمن ذلك اختيار اختيار وحدات ا;حليل  :رابعها
 واوضوHت، وستالشخصيات، ووا©نية للتحليل، 

ً
  .تبn داللة 8 منها الحقا

إجراء عمليات ا;حليل إما بتحليل ك¤ ونوý، أو بتحليل انطوق  :خامسها
  .وافهوم

  .7لوص إ_ االستنتاجاتاختبار اiتائج وا :وسادسها
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٢٣١  
  :احملتوى وفقاً للمنهج الوصفيمراحل وإجراءات عملية حتليل : ثانياً

 Dا : اDرحلة األو`
ً
 اس·اتيجيا

ً
مرحلة ا�خطيط، وفيها يضع ا�احث ªططا

به من عمل، واخطط هنا صورة ذهنية للعمليات ال� سيقوم بها ا%احث،  سيقوم
  :وال بّد أن يتضمن îططه

و Ìديد مش�ة ا�راسة، فقد يكون غرض ا%احث كشف مفردة Áمضة أ -
  تكميل ناقصة أو Âو ذلك، ويقولب ا%احث غرضه K الفروض واألسئلة

  و² اإلجابات احتملة لألسئلة ال� وضعها حول اش�ة: Ìديد الفروض -

  .Ìديد مستويات ا;حليل الكي§ -

وتتم من خالل إفادة : اDرحلة االستكشافية : ا/انية واDرحلة ا/ا/ةاDرحلة 
3 وا�راسات السابقة ومن ثّم تطبيق اإلطار اiظري  ا~ظريا�احث من األدب 

ا يß اDرحلة ا�نفيذية 
ً
  :)Å(ويسo ا%احث ;حقيق مراحل «ثه و�جراءاته وفقا

حيث يعمل ا%احث � فهم مش�ة ا�راسة من  :ºديد مش^ة ا[راسة-    
إطارها اiظري، وقد يبدأها ا%احث بتحديد افاهيم؛ ألن K دقة افاهيم 
ووضوحها Ìديد وضوع ا%حث و�لية ش�ة ا�راسة، و� هذه ارحلة تتم 

  .صياغة اش�ة K أسئلة مع�ة عنها ووضع الفروض حول إجاباتها احتملة

Ìصيل مادة االتصال ال� يدرس ا%احث اش�ة K إطارها، وقد يصطلح  -    
ا%عض � تسميتها بالعينة فÀ ال� سيعمد ا%احث إ_ دراستها وÌليلها 

وقد يسميها ا%عض Óتمع ا�راسة ويطالب ا%احث بتقديم .الستخالص اiتائج
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 ٢٣٢  

  .وصف مع� عن خصائص اجتمع وسماته

ار الوحدات والعينات ا%حثية، حيث �دد عينة ا�راسة تطوير خطة اختي -    
  .ووحداتها K صورة تتفق مع هدف ا�راسة، ومع الزمن احدد �ا

تطوير أسا�ب ال±مÝ، وقد يستفيد ا%احث من الرموز وال�مات افتاحية  -    
  .ال� استخدمها من سبقوه K األدب اiظري، وقد يعمل � تطويرها

وÓ ²موعة من ا;صنيفات ال� يقوم بها ا%احث : ار فئات ا;حليلاختي-    
 iوعية احتوى ومضمونه وهدف ا;حليل، ليستخدمها K وصف احتوى

ً
أو . تبعا

وحدة ال�مة (² العناÊ الرئيسية أو اwانوية ال� يتم وضع وحدات ا;حليل فيها
فات احتوى ال� ندرسها وال� يمكن Yع ص....) الشخصية ا;واريخ األماكن

من خال�ا ويتم تصنيف هذه الصفات � أساس هذه الفئات، فا%احث يفيد من 
 لوحدات معينة وفئات vددة K االستدالل من هذه الوحدات 

ً
ا;حليل تبعا

والفئات � اادة ال� �للها و� اش�ة ال� يدرسها ضمن إطار اادة، فهذه 
A ي أخذت منه، كما إن هذه ا;قسيمات الوحدات والفئاتlثلة للمجتمع ا

تعكس أهداف ا%حث وتوجهاته وقيمه، فيفيد Ìليل احتوى K إلقاء الضوء � 
أصل الرسالة ال� Ìملها مادة االتصال، و� ا�اهات �تبها ومن �نت تتوجه 

  .)Å(إ�هم و� الغرض من توجيهها

Ì فئات ا;حليل أن يتم K ديدها بدقة من خالل أسئلة ا�راسة، كما ويش±ط
¶ب ان تكون شاملة ختلف ا�وانب ال� يعت� ا%احث Òمع اعلومات عنها، 
وأال تصاغ بألفاظ Hمة تؤدي إ_ تداخل بعضها مع بعض، وتنقسم فئات ا;حليل 

nالÓ _إ:  
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ª ال� Óال الفئات الرئيسية ال� تصف مضمون مادة االتصال واعا: األول
  .تقدمها، وتنقسم هذه اجموعة إ_ عدد من الفئات الفرعية انشقة عنها

ªاwوا : àمادة االتصال وتس� فئات ش àتصف ش �Óال الفئات الرئيسية ال
  االتصال وينشق عنها عدد من الفئات اwانوية

اiوع األول من الفئات الرئيسية ال� تصف ( ومن فروع فئات احتوى
  ):ن مادة االتصالمضمو

وتع� عن األف©ر العامة للمادة ال� �للها : فئات موضوع مادة االتصال •
  .ا%احث

وتع� عن اوقف االنفعاú للمؤلف أو ات�م من القضايا : فئات اال�اه •
 أو Âوهما

ً
 أو شيعيا

ً
 صوفيا

ً
 .العلمية واعرفية ال� يطرحها، كما لو أظهر ا�اها

• oعايو² األسس ال� اعتمد عليها ا%احث حاكمة اال�اهات : فئات ا
واآلراء واألف©ر ال� �للها، فهذه األسس يصنف عليها ا%احث احتوى إ_ 

 .مستويات باiظر إ_ قيمة معينة

وتع� عن معايo اwقافة واأليديولوجيا ارجعية للمحلل، : فئات القيم •
حلل � Ïء أو � شخص أو � فكرة فالقيمة تع� عن اmكم اlي يصدره ا

 
ً
وردت K مادة االتصال ال� �للها بأنه مرغوب فيه او غo مرغوب، مهتديا

 .بمجموعة من ابادئ ال¥عية أو االجتماعية

 بالقيم : فئة األهداف واألسا�ب اتبعة ;حقيقها •
ً
وترتبط األهداف Á%ا

، كما ترتبط بمصالح مقصودة )عالñاؤلف أو اإل(ال� يؤمن بها صاحب الفكرة 
 �لألفراد وا�ماHت، كما إن ا%احث �دد مع األهداف فئات ا;حليل ال
تكشف أسا�ب Ìقيق األهداف، ومن ذلك رصده أسا�ب اؤلف أو ات�م 



 ٢٣٤  

 .ووسائله وطريقته K ا;عبo عن احتوى وعن أهدافه

سب إ�ها عبارات وأف©ر و² عبارة عن اراجع ال� تن: فئة اراجع •
 .اضمون من أشخاص أو جهات أو مؤسسات

ويستخدمها لوصف خصائص الشخصية، والسمات ال� : فئات السمات •
يتمÝ بها األعالم الوارد ذكرهم K احتوى اإلعالñ اlي �لله، وتستخدم فئات 

ا%حث، فمن السمات لوصف األفراد واؤسسات وا�يئات ال� تدور حو�ا مش�ة 
ñحتوى اإلعالالسن : السمات الفرعية ال� يمكن قياسها K شخصيات وأفراد ا

 ...وا�نس والوضع االجتماý والعمل وا�lء وابادرة

وتستخدم للكشف عن : فئة امثل أو الفاعل أو فئات السلطة •
 الشخصيات القيادية اوجهة للخطاب اسموع أو اقروء أو ار8

وتمكن ا%احث من ا;فتيش � أصل الفكرة أو ا�7 أو : ألصلفئة ا •
 .اادة وانبع األصß اlي صدرت منه

ويقصد بها فئة اخاطبn من األفراد وا�ماHت : فئة ا�مهور استهدف •
اlين توجه إ�هم مادة االتصال، ومن ذلك Ìديد نوع ا�مهور استهدف من 

 .اص، ثّم Ìديد مالمح هذا ا�مهور وسماتهالرسالة أهو Yهور Hم أم خ

 : فئات الشà وال� �لل من خال�ا شà مادة االتصال وأهمها-أ

  مرئية أومسموعة أو مقروءة: فئة نمط تقديم اادة •

• oا;عب àتعرض بها: فئة ش �هل تعرض : األسا�ب ا%يانية واللغوية ال
 ...العبارة Òمل حقائق أم Yل تفصيلية

 لشدة وتستخدم لإلشارة إ_ قوة اال�اهفئة ا •

 للطريقة ال� قدمت بها: فئة الوسيلة •
ً
 تصنف اادة تبعا
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 مساحة احتوى اإلعالñ  وزمان عرضه : فئة اساحة والزمن •

فئة ترتيب اضمون بما K ذلك تكرار اضمون وطباعته وا7ط  •
 واأللوان

اختيار وحدات Ìليل احتوى ومن أهمها وحدات ا;حليل الرئيسية  -ب    
K تفق عليها  :وا

كأن يقوم ا%احث «g ك¤ للفظ معD n دال;ه : وحدة ال�مة •
السياسية أو ال±بوية، ويستخدمها عند دراسة افاهيم كما  الفكرية أو

 .دق ومفهوم العدل وÂوهاK مفهوم الص

ون عندما يهدف ا%احث من ا;حليل إ_ س� وحدة الشخصية، وتك •
سo األعالم وÌليلها، وهنا ال بّد أن يقرأ ا%احث مادة االتصال ذات 
العالقة مع الشخصية، كما K دراسة شخصية ابن عباس من خالل 
نصوص السنة اiبوية، وبعد أن يقرأ ا%احث مادة االتصال ارتبطة 

ات أو أخالق او ادوار قدمتها بالشخصية �دد فئات ا;حليل من سم
اgm الك¤ 7صائص وا%احث K هذه اmال يقوم ب الشخصية،

وسمات vددة ترسم شخصية معينة سواء أكانت تلك الشخصية 
 بعينه أو فئة من اiاس أو Óتمع من اجتمعات

ً
  .شخصا

 .وحدة اوضوع أو الفكرة وهذه أك� وحدات Ìليل احتوى •

رفية ش�ة ا�راسة، كما لو أراد ا%احث دراسة وحدة اادة اع •
شخصية تار�ية من حيث ا�رح وا;عديل، أو دراسة آيات بعض 
السور من حيث دال;ها � األح©م أو � بعض األنماط ال±بوية كما 

 .لو درس سورة اiور من حيث دال;ها � ال±بية األخالقية والقيمية
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بعد Ìديد فئات ووحدات ا;حليل يقوم : مارة ا;حليلتصميم أداة أو است -ج    
ا%احث بتصميم أداة ا;حليل، و² عبارة عن استمارة �مع بيانات حول الوحدات 
السابقة اlكر لرصد تكراراتها ودالالتها، وقد تكون األداة � شà بطاقات 

ياس تتضمن فئات ا;حليل، ويستخدم ا%احث لقياس فقراتها أحد أسا�ب الق
àما تكون � ش 

ً
االستمارة ال� يصممها ا%احث  بمقياس >اæ أو غoه، وÁ%ا

 اإلفراغ عالقتهث تنتÀ بعد «ي، �فرغ فيها vتوى 8 مصدر K حال تعدادها 
فئات  –ا%يانات األو�ة ( وÌتوي استمارة ا;حليل � اlي �لله، احتوى ب

  ) حظات اال –وحدات ا;حليل  –احتوى 

ويدل صدق ا;حليل � مدى مالءمة : ا;أكد من صدق وثبات ا;حليل -د
أسلوب ا;حليل اlي انتهجه ا%احث لقياس اوضوHت أو افهومات أو القيم 
ال� يسå احلل إ_ قياسها، ومدى قدرة هذا األسلوب � توفo اعلومات 

معايo ا;حليل من حيث وضوحها اطلوبة ش�ة ا�راسة، ويعتمد الصدق � 
، ووضوح وحدة ا;حليل ووضوح نواتج ا;حليل 

ً
ومالءمتها وتعريفها إجرائيا

  .وتعبoها عن احتوى

وح� يتحقق ا%احث من أن إجراءاته Ì Kديد الوحدات والفئات وتصميم   
�ة األداة �نت صحيحة، فإنه يقوم بعرض األداة ومفرداتها � vكمn من أهل ا7

وضوح اصطلحات واحاور وافاهيم، وارتباط 8 منها باحور اlي : للتأكد من
  .يقيسه، وتعبoها عن ا�دف أو غرض ا�راسة

ويعد Ìليل احتوى أداة علمية الختبار الفرضيات اعرفية اتعلقة بافاهيم 
  ن امكن أو اش�ة ال� يدرسها ا%احث، و� شا�ة غoه من األدوات فم

 أو غo مع� عن اوضوHت ال� يدرسها، وبا;اú فال بّد من 
ً
أن يكون متحÝا

تسجيل ثبات ا;حليل وذلك بمشار¯ة عدد من ا%احثÌ K nليل افاهيم 



 

  

٢٣٧  

 nه من ا%احثoقارنتها، كما قد يقوم ا%احث مع غوا%يانات ورصد اiتائج 
 متباعد، أي إنهم يكررون ا;حليل بإجراء عملية ا;حليل � مدًى زم�

ويرصدون نتا�ه � مدى مراحل زمنية، ويرا@ أثناء ذلك أن تكون قواعد 
nحللومن طرق ا;حقق من اwبات تعدد .ترمÝ ا%يانات واادة واضحة �ميع ا

اجموHت ال� تقوم بعملية ا;حليل للمفردة الواحدة، وتغيo زمن إجراء عملية 
كأن يتم K أكê من ف±ة زمنية يتكرر فيها Ìليل افردات ذاتها ومقارنة  ا;حليل

  .اiتائج

 ×)عدد ا;صنيفات ال1/عدد مرات االتفاق: (ويقاس معامل اwبات «ساب   
Å��%  

  .إجراء عملية ا;حليل -    

فبعد قيام ا%احث با7طوات اطلوبة : تبويب ا%يانات واعا�ة اإلحصائية -    
للتحليل فإنه يعمد إ_ ترتيب ما وصل إ�ه من بيانات وÌليلها بال�امج 
اإلحصائية K حال ا;حليل الك¤، أو اختيار منهجية عرضها وتنظيمها وا;درج 

ابة مش�ة ا�راسة، و�جابة أسئلة K ترتيبها K حال ا;حليل الكي§ �صل إ_ إج
  .ا%حث

حيث يستخلص : إصدار األح©م وتقرير اiتائج واستخالص االستنتاجات -    
 من اiت

ً
ائج ال� يعمد إ_ تفسoها، كما لو خلص ا%احث من دراسته ا%احث عددا
  :ا;حليلية إ_

  . ر¯ز احتوى � القيم االعتقادية ولم يستوعب القيم االجتماعية •

  .غطى احتوى قيم العالقات االجتماعية سوى قيم ا;عامل مع الزوجة •

وقد تتلخص العملية الفعلية ;حليل احتوى من خالل تدرج ا%احث ضمن 
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  :أربعة مستويات

الك�ى واوضوHت  ا;بويب، «يث يعn ا%احث اوضوHت: األول استوى
  .الفرعية للمعرفة ال� سيحللها، وذلك باiظر إ_ متغoات ا�راسة وأهدافها

ªاwستوى اأن �تار وحدة للتحليل، كأن ¶علها ا�ملة، أو الفقرة، أو : ا
  ، وأن �دد فئات ا;حليلالفكرة، أو ال�مة

  :الش�ية للتحليل كما Ì Kليل الشà وذلك باiظر إ_ اعايo: استوى اwالث

  Ìليل الغالف ا7ار� -    

  Ìليل األلوان والصور -    

  Ìليل خطوط الكتاب -    

اiظر K تكرارات ا�مل وافاهيم ال� تدور حو�ا مش�ة ا%حث أو  -    
ال� تعت� من أغراض ا�راسة، وقد يتس½ للباحث Ìقيق هذا الغرض بتحليل 

اعلومات واعارف ال� يقيسها كما K تكرارات ا�مل ك¤، حيث يكمم 
  .اع�ة عن القيم ادروسة و¯ما K تكرارات افاهيم

   .عدد الصور وا�داول -    

Ìليل اضمون باiظر إ_ معايo، وAا يساعد ا%احث عند : استوى الرابع
ناÊ ا�ملة، Ìليل Ìليل ال�مات ودالالتها، Ìليل ع: إجرائه Ìليل اضمون

  .أهداف ا�روس، Ìليل األنشطة، وشمو�ة عناÊ انهاج

وبتفصيل ما سبق فإن من أبرز العناÊ ال� تمكن ا%احث من Ìليل احتوى 
Ìليله افاهيم واصطلحات، ف�ما ضاقت : الفكري باالستناد إ�ها وÌليلها

ا;ابع �ا K احتوى، Ìليل الرموز اصطلحات أو افاهيم تضيق األف©ر وا;طبيق 
كما Ì Kليل عالمات ال±قيم أش©ل األرقام، القياسات واوازين (واالصطالحات 
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�;واريخ واألشخاص واألعالم، واألماكن، واmوادث (، وÌليل الوقائع )وهكذا
يل وÌليل اسلمات االف±اضية والفرضيات والقوانn واiظريات، وÌل) ا;ار�ية

طرق ا%حث وال�هان، وÌليل ال¥ائع ومقاييس اmكم األخالG، وÌليل 
ا;صانيف، وÌليل ا;يارات واال�اهات ومصادر ا%حث، وبهذا ينقد اؤلف تياره 

وAا ¶در ، )Å()أو ا�اهه الفكري ومنهجيته K ا%حث ووسائل ا%حث ال� يتبعها
قد تشv àور دراسة ا%احث وعمق ذكره أن 8 واحدة من العناÊ السابقة 

 K فاهيم ودرجة احتوائهمش�ته، فقد �رى بعض ا�راسات ;حليل مفهوم من ا
احتوى الفكري لكتاب أو لعمل ف�، وقد �رى دراسات لغرض ا;عرف إ_ 
 أو غoه، وقد 

ً
ا;يارات واال�اهات احتواة Ó Kتمع ا�راسة سواًء أكان كتابا

  .ت لغرض Ìليل الرموز واالصطالحات وهكذا�رى دراسا

  :منوذج تطبيقي لتحليل احملتوى مرتبط مع خطوات التحليل: ثالثاً

Å- فاهيم الواردة فيها، فتحليلÌديد مش�ة ا�راسة وÌديد اصطلحات وا
احتوى أداة «ثية يوظفها ا%احث Y Kع بيانات ومعلومات مطلوبة ;فسo وحل 

، فال بّد قبل استخدام هذه األداة من معرفة ا%احث و�دراكه مش�ة ا�راسة
ا�دف من استخدامها، ووظيفة ا%يانات ال� سيجمعها، ولن يتمكن ا%احث من 
هذا �ه إن لم �دد اش�ة ومصطلحاتها بصورة بيّنة، فيحدد السؤال �راسته 

انية K أفالم الكرتون اظاهر العدو: كما K دراسة: واألسئلة الفرعية انشقة عنه
 ):مش�ة ا�راسة( ، فقد حددت ا%احثة ا�دف الرئيس لتراسة)Ë(األجنبية

- استجالء أبعاد العنف ومظاهره العدوانية كما ترتسم K أفالم الكرتون األجنبية
واوجهة للطفل اgي ع� اإلذاعة ارئية، وقد حددت -فتيان سالحف اiينجا

                                           

)Å(  ����� ,±*��� �5��R ,m�#%\�� �ªKD j��E' ��*HT V��� ,`}K8�� %R�� ����9+[[,> 
)Ë(  ,Y�D�Q�� *�x]^� �B\8� ,U # 6bK�� �K����,,0> 
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 :سئلة ا;ا�ةأسئلة ا�راسة K األ

Å-  ينجا؟ هلiتقدمها سلسلة أفالم فتيان سالحف ا �ما أش©ل العنف ال
هو العنف ا%دª أم اللفظي، وما ² اظاهر ال� تضمنها احتوى 

 موضوع ا�راسة ;جسيد 8 من هذين الش�n؟

Ë-  عن األفعال oسلسل للتعبما األدوات واألسا�ب ال� شاع ورودها K ا
 ة؟العدواني

Ñ-  الرجال والنساء nما معدل بروز األدوار وتوزيع الشخصيات العنيفة ب
 �واmيوانات وال©ئنات ا7رافية وما اآلثار اiفسية واالجتماعية ال

 تنعكس � األطفال من جراء ذلك؟

Ô- الشخصيات السابقة nالرجال والنساء ( ما معدل بروز األدوار ب
ايا لألفعال العدوانية وأحداث كضح) واmيوانات وال©ئنات ا7رافية

 العنف؟

Ø -  سلسلما طبيعة اiتائج ال� تسفر عنها أحداث العنف والعدوان K ا
 وما ا;وقيت احدد إليضاح و�براز هذه اiتائج؟

 :ا�صميم اDنهÈ لتراسة ويتضمن-;

Å-  مثلة لتراسةمادة احتوى أو اضمون اإلعالñ اlي "Ìديد العينة ا
فتيان سالحف "Ìليله لإلجابة � أسئلة ا�راسة، كما K برنامجسيتم 

فقد حددت ا%احثة حلقات اادة اإلعالمية ال� سيتم Ìليلها " اiينجا
فاختارت ثالثn حلقة تشÓ àموع اmلقات ال� �ن سيقدمها 

 Ô��Åا;لفزيون خالل شهر أغسطس 

Ë- ديد فئات ا;حليلÌ : تقديم وصف حيث تساعد فئات ا;حليل K
موضوý للمادة ال� �للها ا%احث من خالل تقسيمها إ_ vاور مرتبطة 
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 .مباìة مع أسئلة ا�راسة أو أسئلتها وفروضها

Ñ- أفالم K ظاهر العدوانيةومن أمثلة فئات ا;حليل ال� حددتها دراسة ا
  . _فتيان سالحف اiينجا_الكرتون االجنبية

فئات موضوع مادة االتصال، و² الفئات انبثقة من أسئلة اوضوع  -أ
ما أش©ل العنف ال� تقدمها سلسلة : الرئيسية  كما K الفئات انبثقة من سؤال

أفالم فتيان سالحف اiينجا؟ هل هو العنف ا%دª أم اللفظي، وما ² اظاهر 
;جسيد 8 ) سلسلة األفالماسلسل أو ( ال� تضمنها احتوى موضوع ا�راسة

 �من هذين الش�n؟وقد اشتقت ا%احثة من هذا السؤال فئات أش©ل العدوان وال
  :قسمتها ا%احثة إ_

  :العدوان ا%دª، وفيه -

  .القتل أو ال¥وع K القتل-

  .ال¸ب -

  .إلقاء األشياء � اآلخرين -

  .خطف األشخاص -

  :العدوان اللفظي، وفيه -

  .اللفظي باالنتقاما;هديد  -

  .السب والشتائم -  

  .القذف -  

  .ا;حريض -  

  - oاالستهزاء بالغ.  
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 � رصد هذه الفئات من خالل متابعتها �ا K وحدات  
ً
وستعمل ا%احثة الحقا

nوها كما سيتبÂ ل أ وY ا;حليل من مشاهد أو �مات أو.  

السؤال اwاª وجاءت ;قيس : فئات أسا�ب وطرق Ìقيق األهداف -ب  
ارتبط بكشف طرق وأسا�ب Ìقيق العدوان K اشاهد ا�رامية ل�نامج فتيان 

ªاwالسؤال ا K ينجا، حيث جاءiشاع : سالحف ا �ما األدوات واألسا�ب ال
 ورودها K اسلسل للتعبo عن األفعال العدوانية؟

ال� يمكن استقراءها  وقد قسمت ا%احثة فئة الوسائل واألسا�ب � اشاهد
 K ارية -ورصدها وتمثلتiاستخدام األسلحة ا.  

  .استخدام السيوف -      

      - Þاستخدام الع.  

  .استخدام اmبال -      

  .استخدام اتفجرات -    

  .ا�فع باألشخاص من اماكن مرتفعة -    

    - nالفة القوانîقطع الطريق و.  

فصلت ا%احثة سمات الشخصيات القائمة � وفيها : فئات السمات -ج
العدوان وسمات الشخصيات استهدفة بالعدوانية ل±صد إجابات السؤال اwالث 

ما معدل بروز األدوار وتوزيع الشخصيات العنيفة بn الرجال والنساء  :والرابع
 واmيوانات وال©ئنات ا7رافية وما اآلثار اiفسية واالجتماعية ال� تنعكس �

الرجال ( ما معدل بروز األدوار بn الشخصيات السابقةو األطفال من جراء ذلك؟
كضحايا لألفعال العدوانية وأحداث ) والنساء واmيوانات وال©ئنات ا7رافية

: وقد قسمت هذه السمات كما جاءت K األسئلة ضمن السمات ا;ا�ة العنف؟
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 .وال©ئنات ا7رافية .والطيور . اmيوانات). ذكر أو أن<( اإلنسان

وما اآلثار اiفسية : فئة ا�مهور استهدف واlي جاء K السؤال) د
 واالجتماعية ال� تنعكس � األطفال من جراء ذلك؟

 . ولم تتطرق ا%احثة إ_ Ìليل فئات الشà أو نمط اادة اإلعالمية

d-3 حتوى وقد حددتها ا�احثةDليل اº ديد وحداتº: 

وتدل � اللقطة أو Óموع اللقطات ال� تتضمن واحدة : Ìليل اشهدوحدة  -
 � nشهد سمات القائممن فئات ا;حليل الفرعية السابقة كما لو أظهر ا
العدوان فقاست ا%احثة من خالD فئة السمات، أو أظهر اشهد شà العدوان بأن 

  .�ن لفظيا K صورة الشتم والقذف

 من الفئات السابقة وحدة ا�ملة كما -
ً
  لو قاست ا%احثة من خالل ا�مل عددا

  .و² عبارة عن الفكرة الرئيسية ال� تدور حو�ا األحداث: وحدة الفكرة-  

Ø - حور الصاديوضع األداة K صورتها األو�ة من خالل رصد الوحدات K ا
ول رصد جد: �دول األداة، ورصد الفئات K احور السي� �دول األداة مثال

فئات أش©ل العنف K أداة قياس اظاهر العدواK ª أفالم الكرتون فتيان 
 :سالحف اiينجا

وحدة 
( القياس
Ìديد 
  )نوعها

عنف 
ªبد :

  ¡ب

عنف 
ªبد :

  خطف

عنف 
ªبد:
  قتل 

عنف 
بدª إلقاء 

األشياء 
 �

  اآلخرين

عنف 
: لفظي
  تهديد

عنف 
: لفظي
سب 

  وشتائم

عنف 
  :لفظي

استهزاء 
oبالغ  

                اشهد
                ا�ملة
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وذلك بعد Ìديد فئات ا;حليل بدقة ووضع : اختبار الصدق ;حليل احتوى-�
تعريفات vددة �ا، ثّم عرض استمارة ا;حليل � متخصصn للتأكد من 

 .صالحيتها وتوافقها مع أهداف ا�راسة وقياسها تساؤالتها

 .vللn مع ا%احث وحساب معامل اwباتاختبار ثبات األداة من خالل مشار¯ة - 	


تطبيق األداة � العينة ورصد اشاهدات اتعلقة بالفئات ال� تقيس أسئلة - 
 .ا�راسة

 .Ìليل نتائج الفئات اقيسة وتفسo اiتائج-�

  :اتبعت منهج حتليل احملتوىاليت لدراسات امناذج ومن : رابعاً

دراسة تصنيفية Ìليلية حتوى : لس©ªا�ين اإلسالñ وعناÊ ا;غo ا -  
اiصوص اإلسالمية ا7اصة بعناÊ ديناميكية الس©ن، أجراها ا%احث سليمان 

القيم االجتماعية K كتب اللغة العربية للصفn ا7امس والسادس  -. حرب
األساطo العقدية  -أجراها ا%احث عبد الر�ن أبو ìيعة،  األساسيK n األردن،

يل سوم اتحر¯ة دراسة Ìليلية نقدية K ضوء العقيدة اإلسالمية، أجريت Ki الر
مفاهيم األمن االجتماý  -درجة ا�كتوراه من ا%احثة سمoة طاهر نg، ومنها 

مية للمرحلة اwانوية K األردن، قدمتها ومدى تضمنها K كتب اwقافة اإلسال
  .ا%احثة رائقة العمري

Ìليل اال�اهات : ال� قد �رى ;ع� عن Ìليل احتوىومن أمثلة ا�راسات 
من خالل كتاباته الصحفية أو كما ظهرت K ) علم أو Hلم( السياسية لفالن

Ìليل القيم العقائدية K بروتو¯والت : ، ومن ذلك مثالً )عنوان الكتاب( ...كتابه
لعالقات بÌ nليل القيم االجتماعية أو قيم ا: حكماء صهيون، ومن ذلك مثالً 

 K اديةا�نسn كما تظهر K كتابات الطالب � اقاعد وا�دران واوجودات ا
  .جامعة الoموك
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أن ا%احث ال  :وألسلوب Ìليل احتوى مزايا يسمه بها اتخصصون، منها
ألن  ،�تاج K عملية ا%حث إ_ االتصال بابحوثn بإجراء مقابالت و�ارب

 K بطون الكتب، وثانيها أن ا%احث ال يؤثر K تواةv ادة موضوع ا�راسةا
Aا يتيح لغoه فرصة إHدة ا�راسة  ،اعلومات ال� يقوم بتحليلها بل تب� � حا�ا

  .ومقارنة اiتائج للتأكد من موضوعيتها

  :)Correlation Research( االرتباطية اتدراسال

بn تسå إ_ كشف العالقة بn متغoين K ظاهرة ما، أو ا%حوث ال� و² 
من ( وقوتها أو درجتها) سا%ة ،موجبة( ظاهرتn بينهما عالقة؛ عرفة نوع العالقة

 oي يشlين، ولغاية الواحد صحيح واoتغالصفر واlي يع� انعدام العالقة بn ا
 .)إ_ وجود عالقة تامة

  ية بني املتغريات؟ كيفية حساب العالقة االرتباط

تع� العالقة االرتباطية عن نزعة بعض اتغoات أو الظواهر إ_ اmدوث مع 
بعضها ا%عض، دون أن ي±تب � ذلك اmدوث االق±اª عالقة سببية بأن يكون 
 oمتغ K oواآلخر نتيجة، بينما تع� العالقات السببية عن أثر متغ 

ً
أحدهما سببا

غo اlي يطرأ � أحدهما إ_ تغK o اwاª، وAا يمثل عالقة آخر «يث يؤدي ا;
من أن األفراد ذوي معدل ا�lء ارتفع ) flesk(االق±ان االرتبا³ ما بيّنه فليسك 

  .)Å(يمتلكون حصيلة لغوية أ� من تلك ال� يمتلكها ذوو معدل ا�lء انخفض

و;حديد طبيعة العالقة بn متغoين ال بّد من معرفة ما إذا �نت تلك العالقة 
موجودة أصًال، lلك �تاج ا%احث إ_ أساس أو ظاهرة تق±ن  فيها اتغoات 
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موضع ا%حث، فالطالب أساس العالقة بn ا�افعية وا;حصيل، وعدد طالب 
صيß، ويستخدم مصطلح الصف أساس العالقة بn حجم الصف واستوى ا;ح

معامل االرتباط لإلشارة إ_ القيمة الرياضية ال� تمثل االرتباط بn متغoات 
عامل الصفر أو ما يقاربه فإن ذلك د�ل الظاهرة ادروسة، فإذا �نت قيمة هذا ا

  .� عدم االرتباط

Èات شoتغ أن ويدل �: االرتباط اإل¶اé: ن يظهر فيهماولالرتباط بn ا
ارتفاع قيمة أحد اتغoين تق±ن بارتفاع قيمة اتغo اآلخر، ومن ذلك ما أشارت 
إ�ه ا%حوث من وجود ارتباط إ¶اé بn استوى ا;حصيß للطالب K ارحلة 

حيث ع�ت ا�راسات عن أن  ،اwانوية ومستواهم ا;حصيK ß ارحلة ا�امعية
  %).��-�Ô(غoين بلغت بn قيمة معامل االرتباط بn ات

 xاالرتباط السل : oين يق±ن بتغoتغ � أن ا;غo الطارئ � أحد ا
ّ

ويدل
يطرأ � اتغo اwاª ولكن K اال�اه اضاد، كما K االرتباط بn حجم الغاز 

  ).Å- (ضغط الواقع عليه، حيث ثبت أن معامل االرتباط بينهما ار الوبn مقد

االرتباطية K اmا;n السابقتn توفر للباحث هدف ا;نبؤ، حيث  وا�راسات
يتنبأ «دوث متغo ما إذا ثبت وجود متغo اق±اª مرتبط به، و� العالقة العكسية 
توفر D غرض ا;نبؤ بالعكس، كأن يقيس قلق الطالب قبل االمتحان فيجده 

 فيتنبأ أن مستوى ا;حصيل سيكون منخفضا
ً
يتحقق هدف العلم ، و)Å(منخفضا

با;نبؤ بأحد اتغoين او با;غo اlي يطرأ عليه ال من Óرد معرفة قيمة معامل 
االرتباط، بل إن هدف ا;نبؤ مب� � معامل ا;حديد اlي هو مربع معامل 
االرتباط، حيث يف¨ معامل ا;حديد نسبة ا;باين ال� Ìصل K اتغo اwاª من 

تغo األول، و�ذا تذهب العديد من ا�راسات إ_ أن االرتباط جراء ارتباطه با
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 � .) 	(اع� عن العالقة يبدأ من القيمة
ٌ

عامل االرتباط وال يعّد دون ذلك دال
  .االرتباط بn اتغoين

� ا�راسة االرتباطية كما K ا;جريبية �دد ا%احث متغoي ا�راسة  و�تار و
عها، لكنه ال �صل � ÓموHت ضابطة و�ريبية، كما إنه عينة ا�راسة من Óتم

ال يغo قيم أحد اتغoين كما K ا;جريبية، بل إنه يقيس ّ� من اتغoين � 
  .حاD و¯ما هو K الواقع

ً منهما �ى أفراد عينة ا�راسة، «يث 
ّ

فبعد Ìديد متغoي ا�راسة يقيس �
والهما عن قيمة اتغo األول �ى الفرد، فيم تعّ� يكون لàّ فرد قيمتان تعّ� أ

اwانية  عن قيمة اتغoّ اwاª �يه نفسه، بعد ذلك يطّبق ا%احث إحدى معادالت 
معامل االرتباط الكثoة �جد العالقة بn قيم اتغoين �ى 8 فرد، و�ى 

هر قيمة تس� قيمة اجموعة ال�ّية، ومن خالل إجراء معادلة معامل االرتباط تظ
معامل االرتباط ال� ال ينب÷ أن تزيد عن واحد صحيح وال أن تقل عن سالب 
واحد، ألن الواحد تشo إ_ عالقة تامة وال يعقل أن تكون العالقة أك� تامة، بل 
 ما تكون 

ً
ت±اوح قيمة معامل االرتباط بn السالب واحد وواحد صحيح، وÁ%ا

);n � صورة ك¨ ع¥ي مقرب)Å( ا�ة من معادلة معاملiوتعطينا القيمة ا ،
  :االرتباط معلومات ثالث عن العالقة بn اتغoين

معلومة تتعلق بوصف درجة العالقة االرتباطية بn اتغoين، ويستدل عليها -
 من اق±اب أو ابتعاد معامل اال

ً
أو حول ذلك فال  رتباط من الصفر، فإذا �نت صفرا

nين، أما إن �نت القيمة أك� من صفر با�اه عالقة بoتغ، أو الصحيح واحدال ا
 � 

ً
ة إحصائيا

ّ
أقل منه با�اه سالب واحد فهناك عالقة، وقد تكون العالقة دال

  .االرتباط االق±اª بn اتغoين وقد ال تكون
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 lلك من القيم-
ّ

ة اعلومة اwانية تتعلق بقوة العالقة إن وجدت، ويستدل
وهنا ينظر ا%احث K قوة العالقة . اطلقة عامل االرتباط مع �اهل اإلشارة

�نت القيمة االق±انية باiظر إ_ قرب القيمة االق±انية من القيمة اطلقة، ف�ما 
 )%Ø(عالقة أقوى، فإذا قلنا أن معامل ارتباط ا�lء وا;حصيل أك� دلت �  

العالقة أقوى بn ذلك يدل � أن فإن  )%ØØ(يل ومعامل ارتباط القلق وا;حص
 ا%احث  من قيمة معامل القلق وا;

ّ
حصيل من عالقة ا�lء مع ا;حصيل، ويستدل

االرتباط � ا;باين، وذلك بعد استخراج معامل ا;حديد، حيث يعطينا معامل 
 لقوة معامل االرتباط من خالل تربيع القيمة الرقمية 

ً
عامل ا;حديد تفسoا

، حيث تف¨ )Ëر(، ويع� عن معامل ا;حديد ب)ر(معامل : االرتباط بoسون
نسبة ا;باين K اتغo ا;ابع وال� ترجع إ_ االختالف K اتغo اآلخر، ف§ ) Ëر(

من %) ËØ(فإن هذا سيع� أن %) Ø(حال �ن معامل ارتباط ا�lء مع ا;حصيل
يل يف¨ها االختالف K ا�lء، فيما ترجع K درجات ا;حص) ا;باين(االختالف 

 .  نسبة ا;باين  األخرى إ_ عوامل سوى ا�lء

اعلومة اwاwة تتعلق بنوع وا�اه العالقة بn اتغoين، ويستدل lلك من -
عالقة طردية و�ذا �نت دلت � موجبة اإلشارة اإلشارة الرياضية، فإذا �نت 

  .عكسيةبn اتغoين تكون سا%ة فإن العالقة 

  : دراسة العالقات السببية املقارنة

 nتقيس العالقة السببية ب Àوتعّد أشبه ا�راسات با%حوث ا;جريبية، ف
متغoين K الظاهرة موضوع ا�راسة K ظروفها الطبيعية وبال تدّخل من ا%احث، 

أو مستمرة، من ولكن السبب K هذه ا�راسات قديم واiتيجة قديمة منقطعة 
ذلك مثًال تأثo العالقة مع الوا�ين K الطفولة ابكرة K مفهوم اlات اإل¶اé أو 
السلx �ى الشباب، و¯ما K دراسة تأثo الكفايات الشخصية واألكاديمية للمعلم 
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وAا تعرف به ا�راسات العلية السببية تعريفها . K ا;حصيل األكادي¤ للمتعلم
اiوع من ا%حوث ال� تتعدى حدود وصف الظاهرة vل ا�راسة إ_  ذلك: بأنها

معرفة أسباب حدوثها، وذلك بإجراء اقارنات بn الظواهر بهدف ا;عرف إ_ 
 بعينه، ومن أمثلة ا�راسات ال� تصلح �ا 

ً
العوامل اسئولة وال� تصاحب حدثا

العناÊ ال� �دها إطار هذه انهجية دراسة الفروق ال� تظهر بÓ nموعة من 
 �معn للتنبؤ باألسباب ار�عة وال� تقف وراء هذه الفروق، وألن األسباب ال
يدرس ا%احث تأثoها K الظاهرة مر�عة أو قديمة فقد يصطلح ا%عض � تسمية 

ا�راسة ال� Ìاول :هذه ا�راسات با�راسات االس±جاعية، حيث تعرف بأنها
  .)Å(اب ااضية ال� أدت إ_ وضع قائم اآلنالكشف عن األسب

لو الحظ ا%احث ومن األمثلة ال� قد تع� عن هذا اiوع من ا�راسات فيما 
 K درجة ا;كيف مع الصف وا�رس �ى طالب الصف األول، 

ً
 واضحا

ً
تباينا

والحظ اختالف الطالب K متغo اال;حاق برياض األطفال قبل ادرسة، فقام 
ألطفال إ_ Óموعتn باiظر إ_ هذا اتغo، ثّم أجرى � اجموعتn بتقسيم ا

دراسة لقياس السلوك ا;كي§ �ى أفراد 8 من اجموعتn باالستعانة بأداة �مع 
ا%يانات من الطالب حول ا;كيف، وبعد ذلك ف§ إم©ن ا%احث أن يرصد 

، ف§ مثل هذه ا�راسة قد يكون اiتائج ويقوم بتحليلها الحظة تأثo هذا العامل
اال;حاق بالرياض، وهذا العامل أو اتغH  oملالعامل اسبب للفرق K ا;كيف 

كما يبدو انت� زمانه، وا%احث لن يتدخل K إ¶اده أو K إحداث تعديل عليه، 
، ويتوقف دور ا%احث عند رصد 

ً
وبذا فهذا العامل أو اتغo يس� Hمًال مر�عا

فا%احث يرصد واقع الظاهرة والعوامل  ،ر هذا العامل ار�ع دون أي تدخل فيهأث
 ،السابقة واسببة �ا أو ألجزائها دون أن يكون D دور K ا;دخل K هذه العوامل
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ومالحظة الفروق اiا�ة عن ذلك ا;دخل كما ² حال ا�راسات ا;جريبية، ف§ 
ن يتدخل ا%احث باتغo اسبب للظاهرة مثل هذه ا�راسات ليس K اإلم©ن أ

 ما تكون قد 
ً
ذلك أن الوقائع ال� يدرسها سواًء أكانت السبب أم اiتيجة Á%ا

K حدثت  K تيجة مستمرةiزمن سابق � زمن إجراء ا�راسة، وقد تكون ا
 .وقت إجراء ا�راسة

تتعلق مش�ة  وا�راسات العلية تعت� بديًال عن ا�راسات ا;جريبية عندما
 K ال يتمكن ا%احث فيها من ا;دخل أو ا;حكم �ا�راسة بالظواهر ال
متغoات ا�راسة العتبارات أخالقية، أو إلم©ن حدوث ال¸ر حال تدخل 
ا%احث K األسباب، كما لو �نت ا�راسة تتعلق بأثر ا�نس � ا;حصيل أو Âو 

 ذلك، أو �نت تدرس أثر استوى االجتما
ً
ý � بعض الظواهر اتعلقة به، وÁ%ا

ما ير¯ز ا%حث اقارن � الوقائع ال� حدثت قبل إجراء ا�راسة وانت� أمرها، 
«يث ال يستطيع ا%احث أن يو� السبب، بل يكون 8 من السبب واiتيجة قد 

ء تما قبل إجراء ا%احث دراسته، وبذا تتلخص مهمته K إ¶اد العالقة بn أجزا
هذه الظواهر ومعطياتها � حا�ا، ومن أظهر ا;عريفات ال� فصلت بيان حالة 

تلك ا%حوث ال� يكون اتغo :" هذه ا%حوث تعريف كioجر اlي وصفها بأنها
استقل أو اتغoات استقلة فيها قد حدثت فعًال، وال� يبدأ ا%احث فيها 

ثّم يدرس اتغo استقل أو اتغoات  بمالحظة متغo تابع أو متغoات تابعة،
 oتغاستقلة من خالل استعادة ااã، %حث عالقته امكنة وتأثoه � ا

وبذلك يفحص ا%احث من خالل استعادة ااã آثار حدث تّم وقوعه ... ا;ابع،
 K ااã، � تاريخ الحق بنظرة تبحث عن بناء ارتباط سبx بينهما

ً
  )Å("طبيعيا

ãاا%حوث ا;جريبية، ) العلية اقارنة(وتناظر بعض «وث اس±جاع ا
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 �ولكن بصورة معكوسة، فح� يتعرف ا%احث إ_ ا;باين K اتغoات ا;ابعة ال
يتّم رصدها، ويزعم إرجاع ذلك إ_ اتغo استقل اlي حدث K ااã، فال بّد 

باينة K عناÊها و� اتغo ا;ابع، ومن ثّم ان يبدأ استعادة ااÓ K ãموHت مت
يبحث K دراسته العوامل ال� أدت إ_ هذه ا;باينات، كما ² حال اجموعة 
ا;كيفية واألخرى غo ا;كيفية K �ربة الصف األول، و� العلية اقارنة ومن 
 خالل ÓموHت ا%حث يكتشف ا%احث األسباب امكنة للظاهرة، ثّم يبدأ
بدراستها من خالل دراسة األفراد اlين تتباين ما بينهم قيم اتغo ا;ابع أو سمات 

  .)Å(ا�راسة

وقد تستخدم ا�راسات العلية مقدمة لتراسات ا;جريبية K دراسة بعض 
الظواهر، و� هذه اmاالت فقد تساعد ا%احث � ا;عرف � متغoات تستحق 

ا إن نتا�ها تساعد K ا;نبؤ باiتائج اتوقعة من أن تدرس بدراسات �ريبية، كم
  .ا�راسة ا;جريبية K حال �ن ا%احث قد درس العوامل ذاتها بدراسة علية

والطرق ال� �ت� بها ا%احث فروض «ثه حول سبب الظاهرة موضع ا�راسة 
نهج K هذا اiمط تشبه إ_ حد بعيد طرق اختبار الفرض ال� سبق بيانها K ا

االستقرا´،  كما K طريقة ا;الزم K الوقوع، فإذا ما علم ا%احث أن الظروف 
 Dه من العوامل، فهذا قد يدoأحد العوامل دون غ K ؤدية إ_ نتيجة ما تشابهتا
� أن هذا العامل هو اسبب للنتيجة، ومنها طريقة ا;الزم K ا;خلف، 

أو Óموعتان K ظروفهما باستثناء ظرف وخالصتها أنه م� تشابهت ظاهرتان 
واحد، فإن هذا سيع� للباحث أن الفرق بينهما سيكون K هذا الظرف، ومنها 
طريقة ا;الزم K الوقوع وا;خلف وطريقة ا;غo النسx، وطريقة ا%واG وYيعها 

                                           

)Å( �:]' :/ ,6*K]��� (D*�+[� 



 ٢٥٢  

، وقد �ت� ا%احث داللة الفرق بÅ( n(تقدمت K دراسة انهج االستقرا´
للفروق بn اتوسطات ) t(موHت K الفروض السابقة من خالل اختباراج

للعوامل ال� رصدها بطريقة ا;الزم K الوجود وا;خلف وÂوها، وقد �ت� الفرق 
إذا �نت عينته ا%حثية ) ANOVA(بn اجموHت من خالل Ìليل ا;باين

Ìليل مقسمة ألكê من Óموعتn، وقد �ت� العالقة من خالل 
  )ANCOVA()Ë(ا;غاير

  :وتتلخص إجراءات ا[راسة السببية وخطوات Rثها 3

  اختيار اش�ة وÌديدها* 

 و¯ذلك اتغo ا;ابع* 
ً
  Ìديد اتغo استقل إجرائيا

  اختيار العينات للمقارنة � أن يظهر بينها فرق K اتغo استقل* 

  اؤثرة سوى اتغo استقلضبط اجموHت وتوحيدها K العوامل * 

بناء األداة ا7اصة �مع ا%يانات، كأن تكون أداة اعلم اlي يدرس * 
اجموHت ا;كيفية للصف األول ساللم االحظة أو قوائم الرصد، ويطبق فقراتها 

  . ال� تقيس ا;كيف � واقع اجموعتn، ويالحظ درجة الفرق بينهما

 *  جموHتتطبيق األداة � ا

  Ìليل ا%يانات واعا�ة اإلحصائية* 

  )Ñ(استخالص اiتائج وتفسoها* 
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  :)Case study strategy( دراسة احلالة

² دراسة الوضع الراهن لفرد أو هيئة أو مؤسسة أو نظام بطريقة Yع اعلومات 
�ه عن الواقع الراهن وعن األوضاع السابقة لغرض معرفة تاريخ اmالة وما انتهت إ

دراسة تتناول خصائص : لفهمها وتفسoها، وقد عرفت «وث دراسة اmالة بأنها
، أم مدرسًة أم 

ً
وحدة فردية، سواًء أكانت طفًال، أم Óموعة أطفال أم فصًال مدرسيا

 من قطاHت 
ً
Hأو مؤسسة أو هيئًة أو قطا 

ً
 بأكمله، وقد تستهدف نظاما

ً
Óتمعا

Ì _جتمع، وتهدف هذه ا�راسة إليل الظواهر اتعددة وال� تشà دورة حياة ا
تلك اmالة بهدف الوصول إ_ تعميمات يمكن تطبيقها � Óتمع ا%حث 

، ومن أبرز األمثلة اع�ة عن دراسة اmالة سجل اmالة K الطب اiف�، )Å(بأكمله
 �mالسكري ومرض ا Iحاالت مر K ريض كماومنها دراسة اmالة K سجل ا

ويسå ا%احثون K دراسة " lؤابية، دراسة اmالة شÈت طالب مدرسة بعينها، ا
اmالة إ_ اكتشاف ا;كوينات ال� تمكنهم من Ìديد اعاª ال� يمكن 
اكتسابها من دراستهم للحالة، وبذلك يمكن ربط ا%يانات ال� �صلون عليها 

يمكن استنتاجه من األشياء ببيانات ا%حوث األخرى، ويقصد با;كوين مفهوم 
اش±¯ة بn الظاهرات واlي يف±ض أنه السبب K تلك الظاهرات، مثال ذلك أن 
بياجيه استخلص من ا%يانات ال� Yعها حول تفكo األطفال بعض ا;كوينات 

  . )Ë("مثل االستيعاب واmفظ وا;فكo اإلجرا´

، أو العرض )الش باكالف(وتشبه دراسة اmالة K نمطها العام طريقة 
االس±جاK ý األعمال الفنية، وطريقة دراسة اmالة أكê واقعية K فهم السلوك 
وتفسoه، وlا فقد عنيت العديد من اؤسسات وا�هات الرسمية بسجالت ;اريخ 
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اmاالت ال� تتعامل معها، من ذلك احتفاظ ادارس والسجون والقوات اسلحة 
ستشفيات واراكز األمنية بسجالت للحاالت ال� تعاملت و¯ذلك العيادات وا

، )Å(معها، كما K حاالت ارI وارI اiفسيn واتهمn واسجونn وغoهم
ذلك أن دراسة اmالة تمكن من فهم السلوك بوضعه K إطاره اlي تشà فيه، 

H ا مرت بصاحبه من خ�ات وظروف، ومايشه من فالسلوك حصيلة تراكمية 
بيئات وشخصيات، وبذا تكون هذه ا�راسة األقرب إ_ تفسo السلوك وفهم 
مرجعيته، واختيار الطرق األمثل للتعامل معه، سواًء K ا�انب العال� إذا �ن 

، أو ف ا�انب ا;طوري إذا �نت اmالة ناجحة أو مبدعة
ً
  .مرضيا

واؤسسات وا�يئات ومن ذلك دراسة اmالة القائمة � دراسة األنظمة 
والقطاHت، وال� تمكن اعنيn من تعزيز ا;جارب اوجبة و�Hدة تو�دها، كما 

  .تمكنهم من ا;عامل مع واقع ا;جارب السا%ة واmد من تأثoها K الواقع

ع½ ا%حث  
ً
وتعت� «وث دراسة اmالة من أكê مناهج ا%حث الوص§ Ìقيقا

£ Àا فlليلها، والكي§، وÌع ا%يانات وY إجراءات K تبدأ ا%حوث " تلف
الكيفية من مسلم منه& îتلف وهو أن مادة العلوم االجتماعية واإلنسانية 
 K 

ً
 îتلفا

ً
îتلفة K أساسها عن مادة العلوم الطبيعية، وlلك تتطلب هدفا

أن االستقصاء وÓموعة îتلفة من طرق ا%حث، إذ تؤمن ا%حوث الكيفية ب
ýي حدث فيه، وأن الواقع االجتماlبالسياق ا 

ً
مثل ( السلوك اإلنساª مرتبط دائما

ال يمكن خفضه إ_ Óموعة من ) اؤسسات والعالقات االجتماعية واwقافية
اتغoات بنفس األسلوب اlي �دث K الواقع الطبي·، وأن أهم Ïء K العلوم 

lع½ اي يبنيه اشار¯ون اlين يعيشون األحداث االجتماعية هو فهم وتصوير ا
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 ýأو األوضاع االجتماعية، فاالستقصاء الكي§ �اول فهم السلوك االجتما
nمع ýموقع اجتما K شار¯ون، )Å("واإلنساª من منظور داخß، أي كما يعيشه ا

 Üو �وقد ع� ا%عض عن هذا اع½ بأن دراسة اmالة تقوم � ا�اه جشطل
شمو( K فهم السلوك اإلنساª وتفسo أبعاده، واقصود من هذا اال�اه أن سلوك 
 ما تكون قد تطورت � مراحل وجاءت نتاج مواقف 

ً
الفرد وأنماط حياته Á%ا

وأحداث وخ�ات هامة، Hيشها فأدت Yيعها إ_ تطور ا�اهات وسلو�ت للتكيف 
راسة اmالة مداه الواسع اlي يمكن أن مع الواقع وا;عامل مع األحداث، ونهج د

تؤخذ فيه نتا�ه لقياس السلوك اتوقع K استقبل، فكثo من قرارات تقييم 
  .)Ë(العاملn وقرارات االستخدام وال±قية تقوم � دراسة اmالة

  : )c(ومن ا:طوات ال8 تتم من خال2ا دراسات ا�الة   

  .ل� تنصب عليها ا�راسةÌديد اش�ة وÌديد ا�وانب ا _

_  mديد اÌأم مؤسسًة، و�تار ا%احث : الة موضع ا�راسة 
ً
سواًء أكانت فردا

العينة امثلة للحالة باعاينة الغرضية غo العشوائية، «يث تتمÝ بêائها اعر� 
K موضوع الظاهرة، ثّم يدرس اmالة من خالل تقسيمها إ_ vاور ويتتبع ويرصد 

      .ثلة واiماذج ال� تتبلور فيها اmالةاألم

     .صياغة الفرضيات ال� تعطي ا;فسoات انطقية واحتملة ش�ة ا%حث -

االئمة �مع ا%يانات ثّم Yع اعلومات وا%يانات اتصلة  انهجيةÌديد  -
ية دراسة ، وقد تقوم منهجفروض ا�راسة تفسoماضيها وواقعها K سبيل : باmالة
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اmالة � االحظة، سواًء أكانت االحظة بمشار¯ة ا%احث مع اmالة ال� يدرسها 
 K nتسول غo مشارك فيها، كما لو درس ا%احث حالة األطفال ا

ً
أم �ن مالحظا

مرحلة الطفولة اتوسطة، فعمل � رصد اmالة من خالل االحظة غo اباìة، 
Âا�n � القانون وأنماط سلو¯هم K السجون، فدرس اmالة أو درس حالة ا

K 
ً
 مشار�

ً
  .مرحلة من الزمن بانضمامه إ�ها مالحظا

معلومات Hمة عن تاريخ : بناء أداة Yع اعلومات لرصد اmالة وتتضمن -  
وبيئة اmالة، العالقة بn اmالة والواقع، تشخيص السمات اتعلقة بموضوع 

اتغoات ا%حثية، وال بّد أن يراوح ا%احث K أدوات Yع  ا�راسة أو رصد
ا%يانات بn االحظة واقابلة الشخصية وÌليل الوثائق واالستبيانات 
واالختبارات ومقاييس ا;قدير اlا�، ف§ اقابلة يستطيع ا%احث أن يسأل 

إ_ خ�ات  ابحوث عن حياته منتقًال به من اmديث عن واقع اmال ومشÈته
 K ذلك طريقة العرض االس±جاý �نتقل من اmا¡ 

ً
ااã وتأثoها عليه، متبعا

إ_ ااã بطريقة معكوسة، وال بّد أن يتخذ ا%احث أداة مالئمة لرصد ا%يانات 
ال� يالحظها ويسجل K عبارات األداة 8 ما يهدف إ_ رصده من متغoات أو 

بمع½ أنه ينب÷ أن يرصد : صد بيانات اmالة انتقا´سلوك، فأسلوب ا%احث K ر
اعلومة باiظر إ_ مدى ارتباطها بمش�ة ا%حث أو اتغoات ال� يدرسها 
ا%احث، ومن ذلك مثًال أن الطبيب اiف� ينت� من تاريخ اmالة 8 ما يمكن 

  .أن تكون D صلة بشà أو بآخر باmالة اiفسية ال� يرصدها

- �ا%يانات ال� تؤ¯دها أو وة الفرضيات من خالل Yع اعلومات معا
  .تدحضها

Ìليل ا%يانات وتفسoها للوصول إ_ اiتائج، ومهمة ا%احث K هذه ارحلة  -
أن يؤلف بn مئات ا;فاصيل ال� سمعها ووجدها ل' يستطيع تفسo الظروف 

وقد يعتمد ا%احث � شهادة ابحوث * الراهنة K ضوء تسلسل األحداث ااضية، 
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ية K حياته، وال� قد تشà نقاط Ìّول K االعتداد باألحداث واواقف األكê أهم
وقد يعتمد Ì Kليل مفردات وتفاصيل بيانات اmالة � ÓموHت من * حاسمة،

افاهيم وا;صورات اiظرية ال� يستعn بها K تصنيف وفرز وتفسo األحداث 
 nباحث إطار تصوري مع àفال بّد أن يكون ل úالة، وبا;اmمرت � ا �ال

ة نظره ا7اصة، �درس من خال�ما حالة ابحوث ويف¨ باالعتماد عليها ما ووجه
  .)Å(توصل إ�ه من بيانات ورصده من وقائع

وقد يتبع ا%احث إجراءات انهج االستقرا´ Ì Kليله ا%يانات، فمن خالل 
الرصد K االحظة األو�ة يسجل الفروض، ثّم باقابالت واالحظة واستخدام 

دوات ا%حثية يعمل � اختبار هذه الفروض بمدى موافقتها للواقع، وهل بn األ
  .)Ë(جزئيات وبيانات الواقع ما يدحضها أم إنها تصمد أمام Yيع اعطيات

  :ومن طرق ¬ع اDعلومات وا�يانات [راسة ا�الة      

    *الحظة رصد بيانات اmالة باالحظة استمرة، ويستند ترجيح أسلوب ا
 ýاإلطار االجتما 

ً
�راسة اmالة من مسلمة مفادها أن طبيعة اmالة �ددها Á%ا

فل' نكتشف الظروف والقوى ال� تؤدي بالشباب إ_ " اlي Ìدث فيه، 
ارتكاب ا�رائم، ينب÷ � ا%احث أن يذهب إ_ ما هو أبعد من األجداث 

اباì، إذ من ارجح أن تكون  وقت األحداث وم©نها وطبيعتها وسببها: نفسها
دراسات اmالة ال� تقتg � جزء منعزل من حياة األفراد سطحية وغo ذات 

اiتيجة _مع½، فÀ ال تأ� با%يانات الالزمة للتعمق K عالقات السبب 
األساسية، وطاا أن ال©ئنات الب¥ية تعمل داخل إطار اجتماý ديناñ، فإن دراسة 
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 ٢٥٨  

ب÷ أن تتضمن معلومات وافية عن اiاس وا�ماHت والظروف ال� اmالة ين
يتفاعل معها افحوصون، وطبيعة عالقاتهم بها، إن الب¥ يتفاعلون باستمرار مع 
عوامل بيئية متنوعة، ومن ثّم فإن سلو¯هم ال يمكن فهمه دون فحص هذه 

 
ً
 عميقا

ً
  .")Å("العالقات فحصا

فقد �صل " د اmالة ;حليلها وفهمها،n من أفرادراسة أقوال افحوص* 
ا%احث � شهادة شخصية من افحوصn، بأن يطلب منهم K مقابالت او 

  )Ë("استمارات اس±جاع خ�ات سابقة متنوعة أو ا;عبo عن رغباتهم اmا�ة

، وا7طابات Ìليل الوثائق اتعلقة باmالة �لسجالت واذكرات الشخصية* 
  . االختبارات واقاييس ا�سمية واiفسية

، ومن ذلك أقوال الوا�ين واإلخوة دراسة ا�ماعة ارجعية للحالة كأÐة الفرد* 
واألخوات واعارف، واiظر K سجالت احاكم وادارس واستشفيات 

  .وا�يئات ال� تعاملت معها اmالة

لة للمتقدمn للزواج من بعض أفرادها، وقد تقوم بعض األÐ بدراسة اmا
حيث تعمد إ_ Yع ا%يانات حول اiمط العام للشخصية وا�اهات السلوك، من 
رصد واقع الشخصية اراد ا;عرف إ�ها، ومن ذلك رصد تار�ها وماضيها اlي 
�دد ما �ى هذه الشخصية من مرجعية فكرية وسلو¯ية، ومن ثّم ا7روج بتصور 

 .لعامة ومدى مالءمتها لألÐة�ويتها ا

الوقف اإلسالÅ(  ñ( :ومن اiماذج الواقعية %حوث نهجت منهج دراسة اmالة
برامج ا;صحيح  )Ë( وتطبيقاته ال±بوية اعاÊة، أجراها ا%احث خا� عليمات،

 .�ربة األردن، أجرتها ا%احثة  �دة جرادات: وسياسات صندوق اiقد ا�و(
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٢٥٩  
  : دراسات النمو والدراسات التطورية

ور K بعض عوامل معينة ومالحظة ا;طأو متغo أو متغoات دراسة ظاهرة و² 
 K مائية تعريفها بأنها تلك الظاهرةiا تعرف به ا�راسات اAزمن ا�راسة، و

 nموقف أو ظرف مع K اتoتغا�راسات ال� تع½ بالعالقات اmا�ة بn بعض ا
تغoات وال� �دثها Hمل الزمن ها وتفسo ا;غoات اmادثة K تلك اووصف

 .)رصد ا;غoات اmادثة � الظاهرة ادروسة بفعل Hمل الزمن(

دراسة اiمو العقß أو اiف� أو االجتماý عند  :ومن أمثلة ا�راسات اiمائية
نظريته K تطور  بل وضعراسات ال� أجراها براون قاألطفال K مراحل عمرية ��

سنوات ( لغة الطفل، ومن ذلك متابعته ا;طور اlي يكون K السنوات األو�
سواًء K كم ال�مات ال� ينطقها الطفل أو K الكيف من حيث تر¯يبه  ؛)اiطق

oمل وقدرته � ا;عب�ودراسة ذلك ما بn السنة اwانية والسنة اwاwة والسنة  ؛ا
  .ر الطفلالرابعة من عم

ومن اإلجراءات وا7طوات ال� تساعد ا%احث � إجرائه دراسة تطورية أن 
، ومن ذلك وضع األسئلة اع�ة عن مش�ة ا�راسة، 

ً
يصف مش�ة ا�راسة أوال

ومن ثّم اختياره األداة أو انهجية االئمة �مع ا%يانات من خالل أسئلة ا�راسة، 
 عن ثّم اختياره العينة ال� سيت

ً
م Yع ا%يانات منها، وارحلة األكê صعوبة وتعبoا

 � مراحل بتطبيق أسئلة 
ً
هذه ا�راسات ² مرحلة Yع ا%يانات حيث �ري Á%ا

ا�راسة � العينة باستخدام األداة K أكê من مرحلة باiظر إ_ اختالف الزمن، 
K مل الزمنH الحظة أثرأسئلة ا�راسة ومش�تها،  و�مع ا%يانات K 8 مرة 

و� ا7طوة األخoة يقوم ا%احث بتحليل ا%يانات حيث يتتبع ا%احث ويرصد 
 �ا;باين اlي وقع K إجابات العينة ألسئلة ا�راسة � مدى اراحل الزمنية ال

 .أجريت فيها
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 :)a(وأبرز أش�2ا

 ما �تار ا%احث عينة يع½ بدراستها مدة : ا[راسة الطو¡ة
ً
من الزمن متتبعا

يطرأ � الظاهرة من تغoات K زمن ا�راسة، وهذه ا�راسة Ìتاج إ_ وقت وجهد 
تابعة ا;غo اmاصل �ى العينة K الظاهرة موضع ا�راسة واlي يسببه الزمن، 

من مرحلة  العنفكأن يتتبع ا%احث تطور السلوك العنيف �ى متاب· برامج 
 ا�راسات ال� أجريت لرصد تأثo  الطفولة إ_ مرحلة

ً
اراهقة، مثال ذلك واقعيا

 nتابعبرامج األطفال العنيفة � سلوك اراهقn بمتابعة ا%احث mاالت من ا
  .ا�يدين ل�امج العنف من األطفال ثّم متابعته أنماط سلو¯هم K اراهقة

كن أن �قق أغراضها، وقد �رى ا�راسات الطو�ة K قوالب وأش©ل Aا يم   
  :)Ë(فمن ذلك

دراسة اجموعة اختارة، حيث �تار ا%احث Óموعة أفراد يرصد من  •
خال�م تطور الظاهرة أو اتغo ا%حÚ ضمن مدًى زم� طويل، كما K دراسة 
 �، وا�راسات ال

ً
 وال� امتدت دى ثالثH nما

ً
ترمان للمتفوقn عقليا
 K nجامعة إندياناأجريت � ا;دخ. 

 � أناس îتلفn من اجتمع نفسه  •
ً
دراسة ا;تبع، و¶ري فيها ا%احث مسحا

 
ً
K أوقات îتلفة، و�تار العينات K 8 مرة بشà عشوا´، فلو فرضنا باحثا
يرصد ا�اهات طلبة جامعة الoموك Âو العالقات بn ا�نسn � الفيس 

، فإن K إم©ن ا%احث أن )قات االلك±ونيةالعال(ومواقع االتصال االلك±و9 
 K عل دراسته طو�ة تتبعية، كأن يرصد آراء عينة عشوائية من الطالب¶
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٢٦١  

، ثّم يرصد آراء عينة عشوائية بنفس Ë�ÅØالفصل ا�راæ األول من Hم 
العدد مرة أخرى K الفصل اwاª، ويفعل مثل ذلك K الفصل األول من العام 

úا;ا æي يليه مثًال، وهو بهذا العمل قد تتبع تطور ا�اهات ا�راlثّم ا 
nمH الطالب من خالل رصده آراء العينة العشوائية � مدار. 

دراسة Óتمع خاص، كأن يرصد ا%احث الظاهرة بتتبعه Óتمع خاص �  •
مدار ف±ات زمنية متالحقة، كأن يرصد تطور بعض األنماط السلو¯ية 

 .ط ا;علقية �ى أطفال دور األيتام ودور الرHية ا7اصة�لعنف أو األنما

حيث ¶ري ا%احث دراسته ;طور الظاهرة بتتبع عينات : ا[راسة اDستعرضة
دراسة اiمو اللغوي لألطفال من ذلك : مع�ة عن الظاهرة تنت¤ إ_ أزمان îتلفة

ر اwاwة وأخرى بn عمر اwانية والسابعة، حيث �تار ا%احث عينة أطفال K عم
K عمر الرابعة وغoها K عمر ا7امسة، ثّم يقارن مستويات اiمو اللغوي �ذه 
العينات كأن يالحظ حجم ا�ملة وعدد ال�مات فيها K 8 مرحلة، بينما يتابع 
ا%احث K ا�راسات الطو�ة العينة ذاتها من حيث تطور ظاهرة اiمو اللغوي �ا 

  .K زمن ا�راسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٦٢  
  املنهج التجرييب: املبحث الرابع

  :وتتضمن دراسته بيان اوضوHت ا;ا�ة

 
ً
  تعريف انهج ا;جريx: أوال

 
ً
  عناÊ ا�راسة K انهج ا;جريx: ثانيا

 
ً
  أش©ل العالقة بn اتغoات: ثاwا

 
ً
  تعريف ا;جربة: رابعا

 
ً
  خطوات انهج ا;جريx: خامسا

 
ً
  نوع ا;حليل اناسب �راستهÌديد ا%احث : سادسا

 
ً
  مراحل إخراج ا%حث ايداª: سابعا

  :تعريف املنهج التجرييب: أوالً

يع� انهج ا;جريx عملية إثبات الفروض عن طريق ا;جريب، ويعّرف بأنه   
انهج اlي �دث فيه تغيo متعمد ومضبوط لل¥وط واألسباب احددة للظاهرة 

، ومن )Å(موضع ا�راسة، ومالحظة ما ينتج عن هذا ا;غيo من آثار K الظاهرة
K إثبات الفروض عن طريق إحداث هو استخدام ا;جربة : تعريفاته اع�ة عنه

 K oستقل ومالحظة نتائج وآثار هذا ا;غيتغيo ما K واقع اتغo  ا;جريx ا
ضبط تأثo العوامل األخرى ( اتغo ا;ابع مع ا;أكد من ضبط إجراءات ا;جربة

xالعامل ا;جري oغ()Ë( الضوضاء � مستوى ا;حصيل oدراسة تأث K كما ،
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٢٦٣  

ادي¤ لطالب بعض الصفوف، فاتغo أو العامل اlي يرصد ا%احث أثره K األك
غoه هو متغo الضوضاء، واتغo اlي يرصد ا%احث ا;باين اmاصل فيه من جراء 
اتغo األول هو متغo أو Hمل ا;حصيل، و� إم©ن ا%احث أن يثبت وجود 

  .ا;جربة كما سيتبnالعالقة السببية بn هذين العاملn من خالل 

  .عناصر الدراسة:ثانياً

oتغ  :هو الظاهرة ال� يضعها ا%احث موضع ا�راسة، وينقسم إ_: ا

a-ستقلDا sتغDا )Independent Variable(:  

� عالقة مع الظاهرة اراد دراستها، وهو تكون الظاهرة ال� تف¨ أو هو 
�: يدرسها، ومن تعريفاته ما �ده بأنه اتغo اlي يتحكم ا%احث K قيمه ال

ويس� كذلك  .ا7اصية ال� تقف وراء الفروق اعنوية ال� تلحظ بn اجموHت
تأثoه � اوقف موضع  وهو العامل اlي يراد قياس مدى: بالعامل استقل

ا�راسة، وقد تبn من ا;عريف إم©ن وصف اتغo بالسمة اؤثرة K غoها، أو 
لعامل اؤثر أو اق±ن بعوامل أخرى، أو الظاهرة ال� ارتبط وجودها بوجود ظاهرة ا

  .أخرى تق±ن بها K عالقة سببية أو غoها من العالقات

  :)Dependent variable( اDتغs ا�ابع-;

هو الظاهرة اراد دراستها تفسoها وفهمها الكتشاف العالقة بينها وبn ظواهر  
أخرى، كما K ظاهرة تباين ا;حصيل بn الطالب K الصف الواحد، أو ظاهرة 
اختالف مستوى السلوك العنيف بn األطفال K ارحلة العمرية الواحدة وا%يئة 

اتغo اlي يتبع K تغo قيمه تغoّ قيم نفسها،  كما ويعّرف اتغo ا;ابع بأنه 
، وAا يعرف به )الظاهرة ادروسة( اتغoّ استقل ويقيسه ا%احث K ا�راسة

هو ناتج ا�راسة أو الفرق بn اجموHت اlي �دث نتيجة ا;حكم :كذلك
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 .)Å(باتغo استقل

c-تدخلDا[خيل وا sتغDا:  

  K مستقل يؤثر oمع� بدراسة متغ oل ا�راسة لكن ا%احث غv الظاهرة
   .أثره

العامل اlي يقصد ا%احث رصد تأثoه : أثر الضوضاء K ا;حصيلف§ دراسة    
 �K نتائج الطالب، هو العامل أو اتغo استقل أال وهو الضوضاء، والظاهرة ال

ا;حصيل وتتمثل K يريد ا%احث رصدها %يان أسبابها وتفسoها ظاهرة تباين 
 oالضوضاء ومتغ oمتغ nا;حصيل، ومش�ة ا%حث قياس العالقة ب oمتغ
ا;حصيل �ى العينة، وAا قد يؤثر K متغo ا;حصيل اlي هو الظاهرة موضع 
 oتغ K نتيجة وقيم ا

ً
دراسة ا%احث متغoات مستقلة عديدة يسبب تدخلها تباينا

وضع الص�، اعلم، طريقة ا;دريس، الظروف األÐية ا;ابع، كما K ا�lء، ال
 K دوره D مستقل oا;حصيل، فهو متغ K مل مستقل يؤثرH ء�lواالقتصادية، فا
 K فإن تدخله úتباين نتائج الطالب، ولكنه ليس موضوع دراسة ا%احث، وبا;ا

تباين ا;حصيل  تباين اiتيجة واختالفها غo مرغوب، ألنه سيؤثر � صدق نتيجة
الوضع الص� : ، و¯ذلك اmال K متغo)مش�ة ا�راسة( اiاشئ عن الضوضاء

واتغoات اؤثرة وال� ال يقصد ا%احث قياس تأثoها K دراسته، وتس� هذه 
: العوامل واتغoات اؤثرة K نتيجة اتغo ا;ابع اlي يرصد ا%احث تباينه

 ونتيجة بأن تباين اتغoات ا�خيلة، وح�
ً
 يتس½ للباحث أن يصدر حكما
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الطالب K درجة ا;حصيل ناتج عن Hمل الضوضاء اlي يدرسه، فال بّد أن يعمل 
� إيقاف تأثo اتغoات األخرى، وال� سيؤدي وجودها إ_ تباين اiتيجة �ى 

¥وط العينة، ومن هنا يظهر دور ا;جريب وتصميم ا;جربة K ا;دخل K ال
 .والظروف اوجدة للمتغo ا;ابع، بما K ذلك ضبط اتغoات ا�خيلة

حدد اتغo استقل واتغo ا;ابع، وتنّبأ باتغoات ا�خيلة عند : تعقيب
     :معا�ة اشÈت ا%حثية ا;ا�ة

  .تأثo برامج األطفال ادبلجة K السلوك العنيف �ى الطفل -  

  .واوضة K نمط %اس الفتاة ا�امعية اسلمة أثر ا;قليد -  

  .أثر عدد ساHت ا�راسة ا�ومية K ا;حصيل األكادي¤ -  

- nالزوج nالطالق وعالقته با;©فؤ ب.  

  .تأثo قراءة األذ�ر K الشعور باألمن �ى طالب ا�امعات -

  :أشكال العالقة بني املتغريات :ثالثا

أي إن العالقة بn متغoات الظاهرة أو : عالقة وظيفية سببية: الش األول 
 
ً
عواملها عالقة سبب مع نتيجة، حيث إن ا;غK o أحد متغoي الظاهرة يؤدي لزاما
، وقد قيد العلماء 

ً
 تابعا

ً
 مستقًال واآلخر متغoا

ً
إ_ تغK o اآلخر، ويس� األول متغoا

 :ن ال¥وط K عالقة اتغo استقل مع ا;ابع أهمهاالعالقة الوظيفية بعدد م

 îتلف) السبب( أن يكون اتغo استقل •
ً
  .)اiتيجة( عن اتغo ا;ابع ا

  .اتغo ا;ابعحدوث أن �دث اتغo استقل قبل  •

• xا;ابع �هما قابل للتحقق ا;جري oتغ  .أن يكون اتغo استقل و¯ذلك ا

زم K الوقوع وا;خلف بn اتغoين استقل وا;ابع، وsت� أن يتحقق ا;ال •
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اiظر K االختالف، : ذلك بطريقة انهج االستقرا´، ومن طرقه كما تقدم
إذا وجد اتغo استقل وجد ا;ابع، و�ذا Áب اتغo (االتفاق واالختالف 

  .قة ا;غo النسx، وطري)استقل Áب ا;ابع مع اwبات K اتغoات ا�خيلة

Qات ا�راسة، : عالقة ارتباطية : الش ا/اoمتغ nب ªو² عالقة تالزم اق±ا
«يث أن ا;غK o أحد اتغoات يق±ن به أو يصاحبه تغK o اآلخر، و� هذه 

 واآلخر تابع اmال ال يس� األول مستقالً 
ً
 .ا

 :وتأثs العالقة 3 نوع ا[راسةومن األمثلة @ عالقات اDتغsات ببعضها 

دراسة العالقة بn الطول والوزن عند اإلنسان، K هذه ا�راسة قد تق±ن  -
 فيها، فمن غo أن تكون زيادة الطول مع زيادة K الوزن 

ً
بينهما العالقة تعّد سببا

ارتباطية، ويظهر ذلك باختبار العالقة بينهما بمعايo اختبار الفروض السببية 
 العل

ً
  .ية ال� تم بيانها سابقا

K هذه ا�راسة قد تكون : دراسة العالقة بn الوزن وا;غذية عند اإلنسان -
 .ا;غذية سبب لزيادة الوزن فالعالقة وظيفية سببية

ويقوم هذا انهج من مناهج ا%حث � ا;جريب، وتكمن أهميته K كونه 
منها اiظريات العلمية فيما بعد،  انهج اlي يعمد إ_ اختبار الفروض ال� تتألف

حيث يتم ا;حقق من صحتها، وا;جربة ² الطريقة األمثل ال� sت� بها صحة 
 oتغالفرض العل¤، فÀ عملية قياس ما �دث للمتغo ا;ابع عند تغيo قيم ا
 oتدخلة وا�خيلة، وأما ا;جريب فهو القدرة � توفاستقل وضبط اتغoات ا

فة الظروف ال� من شأنها أن �عل ظاهرة معينة Aكنة اmدوث K اإلطار اlي �
  .)Å(رسمه ا%احث

                                           

)Å( 	 ,U�#*�� ����� ,?��5�� @AB�� ,6�]%E,?��������� !�| ,�� %BE�/ ,�1�> 
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  : تعريف التجربة: رابعاً

تعرف ا;جربة بأنها مالحظة الظاهرة بعد إجراء بعض ا;عديالت من خالل 
  .)Å(اصطناع ظروف وتغيK o بعض ìوطها

وذلك : ضبط العوامل ا�خيلة:والظروف ال� يع½ ا%احث باصطناعها تع�
بإبعاد أثر Yيع العوامل اؤثرة K الظاهرة، عدا العامل استقل اlي يراد من 
ا%حث دراسة أثره K العامل ا;ابع، ويتمكن ا%احث من خالل عملية الضبط 

، )تغoات تابعة vل ا�راسةأي من م(من الربط بn هذا العامل وما ينتج عنه 
 oيبذ�ا ا%احث إلزالة تأث �وبهذا فإن عملية الضبط تشo إ_ احاوالت ال
اتغoات ا�خيلة عن اتغo ا;ابع، كإ¶اده جموHت مت©فئة ومتعادلة K هذه 
اتغoات ومن ثم ¶ري ا;جربة � هذه اجموHت ات©فئة بإحداث تفاوت بينها 

K ت بعد ا;جربةHجمو Hئد اتغo استقل Aا يع� أن االختالف بn نتائج ا
oتغات ال� يمكن أن تؤثر K اiتائج، وال� إ_ اتغo ا;جريx دون غoه من ا

  .تّم ضبطها

اlي (وتتّم عملية ضبط اتغoات ا�خيلة من خالل ضبط ا;باين اiاتج عنها،
ومن وسائل ضبط أثر اتغoات ) ت K نتيجة اتغo ا;ابعÌدثه هذه اتغoا

  :)Ë(ا�خيلة

 بn   - أ
ً
ا;وزيع العشوا´ للعينة واجموHت، حيث �قق هذا ا;وزيع تكافؤا

من أبرز وسائل ضبط ا;باين، وقد تبnّ العشوائية عت� تو ،ÓموHت ا�راسة
 �ا عم

ً
 الكيفيات واإلجراءات ال� تتّم وفقا

ً
لية االختيار العشوا´ كما سابقا

 .K عملية االق±اع، وجدول األرقام العشوائية

                                           

)Å( E ,�xD�;�� ?��5�� @AB�� ,#bE ,2�L� ,CD�;I� #�2 ,6b+[[�/,+1+ 
)Ë( �:]' :/ ,�KHE1�−1- 



 ٢٦٨  

أن يدخل ا%احث اتغo اراد ضبط تباينه كأحد اتغoات استقلة   - ب
  .لتراسة ويقارن اiتائج، حيث يعمل � تنحية أثره من اتغo ا;ابع

 جربة وÌييدهاوذلك بإبعاد اتغoات ا�خيلة عن بيئة ا;: طريقة العزل  - ت

وذلك بتوحيد أثر اتغoات ا�خيلة K اجموHت : طريقة ا;ثبيت  - ث
 .ا;جريبية والضابطة، ومن طرقه اجموHت ات©فئة

  :الضبط اإلحصا´ ومن طرقه  - ج

ستخدم حيث ت: معامل االرتباط شبه ا�ز8وأمعامل االرتباط ا�ز8 استخراج 
عن oين من اتغoات استقلة ا�خيلة،هذه اعامالت لعزل أثر متغo أو متغ

oتغا;ابع ;ب� الفروق K اiتيجة حاصل تأثo اتغo استقل اع�  نتيجة ا
 .بمش�ة ا�راسة

  :خطوات املنهج التجرييب : خامساً

Å- ديد مش�ة ا%حثÌ. 

Ë- ش�ة .صياغة الفروض ال� تمس ا

Ñ- ا;ابع oتغ .Ìديد اتغo استقل وا

Ô- اتoددات ا�راسة وا;عريفات اإلجرائية للمتغv وضع. 

Ø - تمع ا%حث واختيار عينة مع�ة عنهÓ ديدÌ.  

اختيار األداة اناسبة �مع ا%يانات وال� يرتبط اختيارها بغرض  -�
 . ا�راسة وبطبيعة العينة

Ìديد ال¥وط ال¸ورية للضبط وا;حكم والوسائل اتبعة K إجراء  -	
 .ا;جربة



 

  

٢٦٩  


  :يم ا;جربة و�جراؤهاتصم -

تعتمد ا%حوث ا;جريبية � تصميم ا%حث أو تصميم ا;جربة ح� Ìقق 
: غرضها من اإلجابة � مش�ة ا�راسة، ويمكن تعريف تصميم ا%حث بأنه

ترتيب الظروف لعملية Yع اعلومات وÌليلها بطريقة تناسب هدف ا%حث 
ال� يضعها ا%احث �مع اعلومات  وتستجيب D، كما يوصف بأنه االس±اتيجية

الالزمة وضبط العوامل واتغoات ال� يمكن أن تؤثر � هذه اعلومات، ثّم 
إجراء ا;حليل اناسب لإلجابة � أسئلة ا%حث وفرضياته ضمن خطة شاملة، 
فهو باختصار خطة تتضمن Óموعة من اإلجراءات الختبار فرضية ا%حث ضمن 

 :ة، ومن خصائص ا;صميم ا�يدìوط ضبط معين

-  Ýّمعها ا%احث �راسته متحررة من ا;ح¶ �  .أن تكون اعلومات ال

¶ب أن يوفر تصميم ا%حث آ�ة مناسبة لعزل تأثo اتغoات اتدخلة  -
وا�خيلة K اتغo ا;ابع، «يث يتفرد اتغo استقل با;أثo � ا;ابع K زمن 

  .ا;جربة

  .ضبط اتغoات ا7ارجية والظواهر اؤثرة K الظاهرة vل ا�راسة -

-  K اختبار الفرضيات اإلحصائية وا�قة K ب أن يضمن ا;صميم ا�قة¶
 .ا;عامل مع ا%يانات اجموعة

  :ويقوم تصميم ا�جربة 3 ا�حوث ا�جريبية @ خطوات تتدرج 3

  .Ìديد Óتمع ا�راسة •

• A ثلة للمجتمع فيها خصائصهاختيار عينة. 

 .تقسيم أفراد عينة ا%حث إ_ ÓموHت •

 .تقسيم ÓموHت العينة إ_ Óموعة ضابطة وÓموعة �ريبية •
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تطبيق اتغo استقل � اجموعة ا;جريبية وحجبه عن اجموعة  •
 K ستقلالضابطة، K حال اعتماد اجموعتn لقياس أثر اتغo ا

 .اآلخر

نتائج ا;طبيق من خالل أدوات ا�راسة ال� ترصد ا%يانات رصد  •
 .اتعلقة باستجابات العينة � اتغo استقل

 .اختبار اiتائج وÌليلها •

 :وقد يأخذ تصميم ا�جربة 3 ا�حوث ا�جريبية األش�ل ا�ا¡ة

تصميم شبه (تصميم �ريx باستخدام Óموعة واحدة، ويسميه ا%عض  -
xحيث ¶ري ا%احث )قبل ا;جريبية(، وا%عض يعده من ا;صاميم )�ري ،

 
ً
 قبليا

ً
دراسته � Óموعة واحدة تشà اجموعة ا;جريبية يطبق عليها اختبارا

، وهذا ا;صميم قد يصنفه ا%عض باعتباره شبه �ريx خاصة إذا �نت 
ً
وآخر بعديا

، حيث  اجموعة ال� يتخذها ا%احث عينة �راسته لم يتم
ً
اختيارها عشوائيا

يذهب اتخصصون إ_ اعتبار اجموHت ال� ال تتحقق بعملية اختيارها عوامل 
ضبط الصدق ا�اخß تصميمات شبه �ريبية، سواًء أكان ا;صميم من Óموعة 

êموعة ضابطة قائمتان ولم ( واحدة أو أكÓموعة �ريبية وÓ كما لو قارن ا%احث
، ولم يطبق عليهما قياس قبßيتم اختيارهما عشو

ً
، كما K حال مقارنة صفوف )ائيا

معلمn �ملون دبلوم ا;أهيل ال±بوي بصفوف معلمn ال �ملون ا�بلوم وطبق 
 
ً
 بعديا

ً
، ف§ هذه الصورة لم يضبط ا%احث )Å(ا%احث � اجموعتn اختبارا

 �ال يتحقق من خال�ا العوامل اؤثرة K الصدق ا�اخß كذلك، وا;صاميم ال
ضبط الصدق ا�اخß تصنف باعتبارها تصاميم شبه �ريبية، و%ما ارتفعت درجة 

 
ً
 حقيقيا

ً
 .ضبط العوامل اؤثرة K الصدق عّد ا;صميم �ريبيا

                                           

)Å( / ,(g�L��� `}K8��..−.�> 
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-  êحيث يستخدم ا%احث أك ،nمت©فئت nموعتÓ باستخدام xتصميم �ري
العامل  ذه الصورة يدخل ا%احث� همن Óموعة يطبق عليها أداة ا�راسة، و

xستقل( ا;جري )وتس� اجموعة ا;جريبية)من ÓموHت العينة� Óموعة ( ا
، ومن ثّم )وتس� اجموعة الضابطة( وي±ك اجموعة األخرى K ظروفها الطبيعية

 بعد رصد نتائج¶ري االختبار ويطبق األداة � اجموعتn �قيس اتغo ا;ابع، و
اجموعتn  بnنتائج اتغo ا;ابع  Kيكون الفرق  أداء اجموعتn � األداة،

 عن تأثر اجموعة ا;جريبية بالعامل استقل
ً
  ال� تعدّ ، ومن ا;جارب )Å(نا�ا

ً
مثاال

لو أراد ا%احث إجراء �ربة حول أثر طريقة تدريس  ،� أش©ل ا;صاميم ا%حثية
iصحف الطالب ارحلة األساسية، فإنه  األكادي¤اطق � ا;حصيل ا;الوة با

إذا أراد أن ¶ري ا%حث بطريقة اجموعة الواحدة فإنه سيختار Óموعة من 
الطالب ويدرسهم ا;الوة وا;جويد � مرحلتK ،n ارحلة األو� يدرس 

رحلة ا;ا�ة اجموعة بالطريقة ا;قليدية ويقيس أثرها K نهاية ا;جربة، و� ا
يعلمهم بطريقة اصحف اiاطق، ثّم يطبق االختبار � اجموعة نفسها ويرصد 
 oتغالفروق اmاصلة � درجات الطالب أو Ìصيلهم، وال� يعزوها ا%احث إ_ ا
استقل بعد أن يكون قد Ìكم K ضبط ظروف اتغoات ا�خيلة، فإذا أراد أن 

جموعتn فإنه يقسم عينة ا%حث إ_ Óموعتn، يدرس يطبق �ربته بتصميم ا
األو� بطريقة ا;جويد ا;قليدية ويسميها اجموعة الضابطة، ويدرس األخرى 
 K nجموعتبطريقة اصحف اiاطق ويسميها اجموعة ا;جريبية، ثّم �ت� ا

nجموعت . نهاية ا;جربة و�لل الفرق بÌ nصيل أفراد ا

ال�  يمكن و للباحث إ¶اد اجموHت ات©فئة K ظروفها العامة وح� يتس½
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فال بّد من Ìديد ال¥وط ال¸ورية  ،)موضع ا�راسة( أن تؤثر K اتغo ا;ابع
 :للضبط وا;حكم ويكون ذلك باتباع األسا�ب ا;ا�ة

• Éدد األفراد  :األسلوب العشواv تمعÓ K فحينما ¶ري ا%احث «ثه
لعينة العامة بالطريقة العشوائية؛ �وّحد تأثo �تار ا فاألحرى به أنومتجانس 

ثم يقسم  العوامل وا7واص اختلفة بn أفراد العينة «يث تتوزع بصورة طبيعية،
 .العينة � Óموعتn ضابطة و�ريبية بالطريقة العشوائية كذلك

• Éاألسلوب اإلحصا : K إذا لم يتمكن ا%احث من االختيار العشوا´ فإن
 oجموعة الضابطة وذلك بتثبيت تأثإم©نه أن يكافئ بn اجموعة ا;جريبية وا
اتغoات ا�خيلة ال� قد تؤثر K اتغo ا;ابع، وذلك بتوحيد اجموعتn الضابطة 

Âراف اعياري لà متغo دخيل، فمثًال لو أراد وا;جريبية K اتوسط اmساé واال
ا%احث أن يدرس تأثo أسلوب تدريس معÌ � nصيل الطالب، فإنه �تار 
Óموعة العينة ثّم يقسمها إ_ Óموعتn، ثّم �سب اتوسطات اmسابية 

السن، : كما K عوامل: واالÂرافات اعيارية لH àمل قد يؤثر � ا;حصيل
lا;ابعا oتغ( �ء، اعدل، وقد يوحد ا�نس إذا ارتأى إم©ن تأثoه K ا

، ثّم �تار Óموعة متساوية K هذه العوامل وذلك «ساب اتوسط )ا;حصيل
لà واحد من هذه العوامل K 8 من اجموعة  ياmساé واالÂراف اعيار

طرق من ذلك ا، ومت©فئتn فيه�تار Óموعتn مثّم  الضابطة واجموعة ا;جريبية
الضبط اإلحصا´ ال� تّم بيانها K عملية ضبط اتغoات K ا;جربة، كما K إ¶اد 

 .معامل االرتباط ا�ز8 وشبه ا�ز8

بn اجموHت ال� �رى عليها أسئلة ا�راسة باستخدام  ا��فؤ وا�ناظر •
حيث �تار من : اج اتماثلةاألداة ومن إجراءات Ìقيق ا;©فؤ أسلوب األزو

 متماثلة H 8 Kمل من العوامل ا�خيلة وال� قد 
ً
اجموعة ال�ية للعينة أزواجا



 

  

٢٧٣  

اiتيجة أو الظاهرة ادروسة فتحدث تغoات K قيمتها أو ( تؤثر K اتغo ا;ابع
ذلك  ، ومن)ا�اهها ال يعزى إ_ تأثo اتغo استقل ـ السبب اlي يدرسه ا%احث

 مت©فئة K السن وأخرى متماثلة K ا�lء وثاwة 
ً
مثًال أن �تار ا%احث أزواجا

 واحد من 8 زوج �جعله K اجموعة 
ً
متماثلة K ا�نس، ثّم �تار عشوائيا

عملية اختيار ( ، وتعت� هذه العملية)Å(ا;جريبية ويضع الزوج ا%اK G الضابطة
لة إذا �ن اتغo ا�خيل واؤثر � اiتيجة أو عملية سه) األزواج ات©فئة

، ويزداد تعقيدها بازدياد اتغoات ا�خيلة اؤثرة K نتيجة 
ً
 واحدا

ً
الظاهرة متغoا

 .ا;جربة

وتتم عملية ا©فأة  :أسلوب مقارنة اDجمو�ت اDتجانسة ال^ية وا�زئية •
موHت متجانسة بالنسبة إ_ من خالل تقسيم أفراد العينة إ_ K، Ó هذه اmال

 من Ó 8موعة من هذه اجموHت 
ً
اتغoات ا�خيلة، ثّم �تار ا%احث فردا

ف§ حال . وآخر مثله يضعه K اجموعة ا;جريبية ،فيضعه K اجموعة الضابطة
أثره � ( ا;جريبية وأراد ا%احث توحيد أثر ا�lء � نتيجة اجموعة الضابطة 

oتغاألو� متوسط ذ�ء  :ف§ اإلم©ن أن يقسم عينته ال�ية إ_ ÓموHت)  ا;ابعا

أفرادها منخفض كأن يكون دون Ø جموعة درجة � درجات اختبار ا�lء، وا

 حيث ي±اوح بn اwانية يكون م
ً

(توسط ا�lء ألفرادها معتدالØ-ÅÅ� ( ،مثًال

 من )�ÅÅ(� وÓموعة ثاwة يزيد متوسط ذ�ء أفرادها 
ً
، ثّم �تار ا%احث زوجا

أفراد اجموعة انخفضة K ذ�ئها فيضع أحدهما K اجموعة الضابطة ويضع 
 أخر من أفراد اجموعة اتوسطة K ذ�ئها 

ً
اآلخر K اجموعة ا;جريبية، وزوجا

 من اجموع
ً
ة فيضع أحدهما K الضابطة واآلخر K ا;جريبية و¯ذلك �تار زوجا

اwاwة ثم يعيد الكرة ح� يوزع أفراد العينة K اجموHت اwالث � اجموعة 
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 ٢٧٤  

 . الضابطة وا;جريبية

، وذلك حال إجراء ا%احث ازدواج اDشاهداتومن أسا�ب ا;ثبيت  •
 oتغا;جربة � Óموعة واحدة، و�جراء اختبار قبß وآخر بعدي الحظة أثر ا

ابع، و� هذه اmال ¶ري ا%احث أداة ا�راسة � اجموعة استقل K اتغo ا;
نفسها مرة قبل إحداث تدخل K اتغo استقل اراد رصد تأثoه � اiتيجة، 
ومرة بعد إحداث ا;دخل وYع ا%يانات باألداة، وتكون ازدواجية اشاهدة بأن 

 مثًال، ويطا%هم بتثبيتها 
ً
� األداة K ارتn اللتn ¶ري يعطي أفراد العينة أرقاما

ثّم يزاوج اشاهدات لفرد العينة واlي �مل ) القبß وا%عدي( فيهما االختبار
 K عليها بعد ا;دخل oالرقم نفسه، ويرصد نتيجة 8 حالة وما جرى من تغي

 .)Å(العامل أو اتغo استقل

بأن  ،لمجموعتnشوا´ لالعختيار االإجراءات تصميم ا;جربة وتنفيذها  ومن 
nموعتÓ _إ 

ً
إحداهما  و�تار ،يعمل ا%احث � تقسيم عينة ا%حث عشوائيا

اجموعة  �ضع _ومن ثم  ،ضابطةÓموعة ;كون Óموعة �ريبية واألخرى 
منع ا;جربة عن اجموعة األخرى، و� يا;جريبية للتجربة أو اتغo استقل، و

 K اتغo استقل بn اجموعتn بطرق عديدة
ً
: إم©ن ا%احث أن �دث تغيoا

كأن يوجد اتغo استقل K اجموعة ا;جريبية ويرفعه أو �جبه عن اجموعة 
ذه الضابطة، كما K �ربة يقيس فيها أثر ìب القهوة � السهر واألرق، ف§ ه

اmال يعرض اجموعة ا;جريبية للقهوة ويمنع القهوة عن اجموعة الضابطة، ومن 
 nستقل ما بطرق تدخل ا%احث K اتغo استقل أن يقيس وجود اتغo ا
اجموعتn ا;جريبية والضابطة وجوده بدرجات متفاوتة، فيعرض اجموعة 

ا يكون هذا اتغo قليًال K اجموعة ا;جريبية للكثo من اتغo استقل بينم

                                           

)Å( ������ tR�I�> 
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 K نوعية األداء � ñت ا;دريب ا�وHعدد سا oالضابطة، ومن ذلك مقارنة تأث
تعلم مهارة الطباعة، ف§ هذه اmال يعرض ا%احث اجموعة ا;جريبية للكثo من 

ريب ، بينما يعرض اجموعة الضابطة للقليل من ا;د)عدد ساHت كبo(ا;دريب 
ثّم يقارن بn نتائج اجموعتn، ومن طرق تدخل ا%احث K اتغo استقل أن 
يقيس وجود حالة من حاالت اتغo استقل K مقابل وجود حالة أخرى، كأن 
يقارن فاعلية استخدام الطريقة ال�ية K مقابل استخدام الطريقة ا�زئية K تعلم 

جموعة ا;جريبية اmالة األو� بينما يستخدم القصائد أو K اmفظ، فيستخدم للم
، واlي يالحظ K هذه الطرق اطورة للتدخل )Å(اmالة اwانية للمجموعة الضابطة

K اتغo استقل إلجراء ا;جربة � أثره K ا;ابع، أنها تطوير واضح لطريقة 
 .)Ë(اختبار الفروض K انهج االستقرا´

  .إجراء اختبار بعدي للمجموعتn ا;جريبية والضابطة  -

-  ßليل ا%يانات بغية مقارنة نتائج االختبار ا%عدي بنتائج االختبار القبÌ
 .باستخدام أسلوب إحصا´ مالئم

وقد �áل ا%عض خطوات انهج ا;جريK x ثالث خطوات، حيث ¶عل 
االحظة و² ما ع� عنها : ة Kبعض ا�ارسn خطوات انهج ا;جريv xصور

 oيمكن من خال�ا تفس � بتحديد مش�ة ا%حث، ثّم وضع الفروض ال
ً
سابقا

مش�ة ا%حث، ثّم Ìقيق الفروض بواسطة ا;جريب وهذا ما ¶ريه ا%احث 
 . )Ñ(بواسطة تصميم ا%حث

                                           

)Å( �:]' :/ ,?��5�� @AB�� ��K���' ,"%E�-- – �,[/ ,7*\5��� vVK;I�� ,++�> 
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 ٢٧٦  

  :)Å(و�سن با%احث عند إجرائه ا%حوث ا;جريبية مراHة القواعد ا;ا�ة

 أن �اول استخدام قيم متباينة للمتغo استقل عند إجرائه تصميم ا;جربة •

أن يثo دوافع اشار¯ة عند افحوصn اlين ¶ري عليهم ا;جربة و¶يبون  •
 .األداة �

اإلم©ن ومن أسا�ب Ìييدها اجموHت أن يعزل العوامل ا�خيلة قدر  •
 .ات©فئة

واlي يلزم من . بطة مع اجموعة ا;جريبيةتقليل اختالط اجموعة الضا •
أن £لص  ميح والضبط وا;حكعملية إجراء ا;جربة مع ا;صميم الصح

ا;جربة إ_ نتائج يتحقق فيها 8 من الصدق ا�اخß واlي Âكم به أن 
نتيجة  وا;باين اmاصل K نتا�ه �نالفروق الطارئة � اتغo ا;ابع 

بأي إن تباين ( اتغo استقل،حكم ال� �ري �مباìة لعمليات ا;
نتيجة الظاهرة أو اتغo ا;ابع �ن بسبب تباين قيم اتغo استقل بتدخل 

يلزم منه ¡ورة توفر الظروف أو اlي الصدق ا7ار� و، و)ا%احث فيه
قابلة للتعميم � ÓموHت أو بيئات  نتائج ا;جربةال¥وط ال� �عل 

خارجة عن اوقف ا;جريx، وAا يتطلبه ا;صميم ا;جريx العل¤ اlي 
مراHة مدة ا�لسة ا;جريبية ال� تسمح للمتغo : يتحقق فيه الصدق 

 من ارات أو K  استقل
ً
با;أثo � اتغo ا;ابع، وأن يقاس ا;قدير عددا

تعويل � اiتيجة الظاهرة، و� اإلم©ن تقسيم ادة � أزمان تك§ لل
 من أن تصo مدة 

ً
طويلة �رجة قد تسبب  ا;جربةعدد من احاوالت بدال

 .Aا قد يؤثر K اiتيجةألفراد العينة ا;عب والل 

                                           

)Å( �:]' :/ ,�)� %BE� "%E� ��%KBE+1=−+11 
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  :)a(كيف حيدد الباحث نوع التحليل املناسب لدراسته: سادساً

ا;جريبية والحظة أثر الفرق اlي �دثه  K ا�راسات ا;جريبية أو شبه
، ) z(أو اختبار ) t-test(اتغo استقل K اتغo ا;ابع يستخدم ا%احث اختبار 

n;أو حا nمن مستوي êستقل أككما K قياس أثر  _و� حال �ن للمتغo ا
 
ً
ن ا%احث أن ف§ إم©  _طريقة ا;دريس بالطريقة ال�ية وا�زئية اlي مّر سابقا

فلو اف±ضتا دراسة علمية  ،)ANOVA(يستخدم اختبار Ìليل ا;باين األحادي 
أثر عدد الوجبات ال¨يعة K الوزن، فقد ¶ري ا%احث هذه ا�راسة : تتبع مش�ة

ف§ حال استخدم ا%احث Óموعًة ضابطة : * بأكê من طريقة ;صميم ا;جربة
طات اجموعتn � اتغo ا;ابع فإنه إما أن وأخرى �ريبية ثّم قارن بn متوس

إذا �نت أعداد األفراد K 8 من اجموعتn ال ) t-test(يستخدم لقياس األثر 
، بينما يستخدم اختبار 

ً
إذا زاد عدد األفراد � ذلك z ( K(يزيد � اwالثn فردا

أثر (ذه ا;جربة إحدى اجموعتn أو �يهما، و� ا;صميم اwاª اق±ح �
قد يستخدم ا%احث Óموعتn �ريبيتn أو أكê ) الوجبات ال¨يعة K الوزن

ويعرض 8 واحدة من هذه اجموHت إ_ مستوى من مستويات اتغo استقل، 
فيجعل اجموعة األو� من ÓموHته ا;جريبية تتناول وجبة Ðيعة K ا�وم، 

nانية وجبتwة ويقرر للمجموعة اwاwجموعة ا Ðيعتn مثًال، بينما يقرر � ا
وجبة Ðيعة K 8 يومn، وال يقدم ألفراد اجموعة الضابطة أيا من الوجبات 
ال¨يعة، ف§ هذه ا;جربة ولقياس أثر اتغo استقل بمستوياته K اجموHت 

                                           

)Å( �:]' : 
Hollander, M.  Wolfe, D.A.,& Chicken, E,(2013),.Nonparametric Statistical Methods. John 

Wiley & sons. 2nd ed. 
Minium , E;w, King,& B,M, Bear, G. (2003). Statistical Reasoning in Psychology and 

Education. New York: John Wiley & Sons, Inc.  3rd ed.   
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  .ا;جريبية يستخدم ا%احث Ìليل ا;باين األحادي

;جريبية ولضبط اتغoات ا�خيلة يستخدم معامل K ا�راسات ا •
االرتباط ا�ز8 وشبه ا�ز8، حيث يعمل 8 واحد من هذين االختبارين � عزل 

 .أثر اتغo ا�خيل أو الفرق اlي �دثه K نتيجة اتغo ا;ابع

K ا�راسات ا;جريبية أو شبه ا;جريبية، عند ا;عامل مع متغoين  •
أكê، واتغo ا;ابع واحد  نستخدم Ìليل ا;باين اwنا´ �راسة أثر  مستقلn أو

اتغoين استقلK n ا;ابع و Ìليل ا;باين اwال2 �راسة أثر اتغoات استقلة 
اwالثة K ا;ابع، ومن نماذج استخدام اiوع األول من Ìليل ا;باين اwنا´ أثر 

 K ليل ا;باين الصالة وقراءة األذ�رÌ ف�، ومن نماذج استخدامiقيق األمن اÌ
 K واالقتصادي للطالب ýستوى االجتمااwال2 لو درس ا%احث أثر ا�lء وا

 .Ìصيله األكادي¤

K ا�راسات ا;جريبية وا�راسات شبه ا;جريبية عندما نتعامل مع  •
Ì نستخدم êواحد أو أك oستقل متغليل تباين متغoين تابعn وا

كما لو �نت دراسة ا%احث تأثo العالقة بالوا�ين K تنمية ): MANOVA(متعدد
أثر تمكن اعلم من : مفهوم اlات وتو¯يد اlات، أو �نت مش�ة ا�راسة

 .£صصه K ا�اهات الطلبة Âو ا;عليم و� Ìصيلهم األكادي¤

دم ا%احث لقياس K ا�راسات الوصفية ��راسات االرتباطية يستخ •
، وهذا فيما إذا �نت )Person(درجة االرتباط بn متغoين معامل ارتباط بoسون 

نات كمية أي أرقام، أما إذا �نت اا%يانات ال� Yعها عن 8 من اتغoين بي
اتغoين بيانات رتبية، أي تدرج ستويات  ا%يانات ال� Yعها ا%احث عن أحد

الصورة يستخدم لقياس االرتباط بn اتغoين معامل ارتباط  بياناته، ف§ هذه
، فلو اف±ضنا دراسة مش�تها تتبع العالقة بn الطول )Spareman(سبoمان 
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والوزن، ثّم Yعنا ا%يانات من عينة ا�راسة عن 8 من اتغoين الطول والوزن، 
اد العينة بيانات رقمية فإذا �نت ا%يانات اتوفرة عن 8 من الطول والوزن ألفر

فإن ا%احث سيستخدم إل¶اد العالقة معامل ارتباط بoسون، وأما لو �نت 
 oتتبع متغ K الوزن، ورتبية oتتبع متغ K عها عن األفراد رقميةY �ا%يانات ال
 لطو�م األول فاwاª وهكذا ف§ هذه اmال 

ً
الطول، أي إن أفراد العينة أعطوا رتبا

ا%احث إل¶اد العالقة بn الطول والوزن من خالل االرتباط بn يستخدم 
 .   ا%يانات الرقمية للوزن والرتبية للطول يستخدم معامل ارتباط سبoمان

K ا�راسات الوصفية ��راسات االرتباطية ، يستخدم معامل االرتباط  •
ت، أو لقياس اتعدد لقياس قوة العالقة وا�اهها بn متغo وعدد من اتغoا

العالقة بn عدد من اتغoات استقلة وعدد من اتغoات ا;ابعة، كما لو �نت 
دراسة ا%احث لقياس قوة العالقة ونوعها ودرجتها K اشÈت ا%حثية 

عالقة الشعور باألمن اiف� واألسا�ب ا�يمقراطية K ال±بية بمفهوم :ا;ا�ة
ال ارحلة األساسية، عالقة ا�lء والصحة اiفسية اlات وتو¯يد اlات �ى أطف

 �ى طالب الصفوف األو� با;حصيل العل¤ وا;حصيل األكادي¤

K حال ظهر للباحث عدم �انس ا;باين كما K العينة الطبقية والعينة 
 ،
ً
الغرضية وÂوهما و�ن حجم العينة ال� يستخلص منها ا%احث بياناته صغoا

 Mann(اختبار مان وت� : ا%احث أن يستخرج نتائج ا�راسة باستخدامف§ إم©ن 

– Whitney Test(  من اختبار 
ً
) Kruskal- Wallis(، واختبار كروس©ل وولز )t(بدال
 من Ìليل ا;باين

ً
  .بدال

   



 ٢٨٠  

  :)a(مراحل إخراج البحث امليداين: سابعاً

ش�ة ا�راسة حيث يقوم ا%احث با;عريف بم: ا�خطيط: اDرحلة األو`
وا7لفية اiظرية للمتغoات ال� يقوم بدراستها، وذلك بمراجعة األدب اiظري، 

 
ً
 ( ومن ثّم تعريف اتغoات عمليا

ً
، ومن ثّم مراجعة ا�راسات السابقة )إجرائيا

  .وتطوير تصميم ا%حث

ويبدأ ذلك بتعريف اجتمع وÌديد وضع خطة اختيار العينة، : اDرحلة ا/انية
معات الفرعية حال انقسام اجتمع، ومن ثّم Ìديد إجراءات اختيار العينة تاج

  .ومن ثّم إخراجها

يبدأها باختيار األدوات والفقرات من األدب : بناء األداة: اDرحلة ا/ا/ة
اiظري، ثّم Ìديد الفقرات واختبار صدقها وثباتها، ومن ثّم مراجعة الفقرات 

  .نتائج Ìليلهاو�Hدة صياغتها K ضوء 

  .Yع ا%يانات من خالل تطبيق األداة � العينة بظروف مناسبة: اDرحلة الرابعة

  .ا;حضo العمß للتحليل: تر¬ة ا�يانات: اDرحلة ا:امسة

  .إجراء االختبارات اناسبة الستخراج اiتائج: ا�حليل: اDرحلة السادسة

  .خالل مناقشة اiتائجوذلك من : االستنتاجات: اDرحلة السابعة
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  ت اإلحصائية ومناهج البحثالتحليال: اخلامساملبحث 

  :أنواع املتغريات البحثية واملقاييس اإلحصائية : أوالً

تتباين كثo من اوجودات الكونية الطبيعية منها والب¥ية K سماتها 
سمات األشياء، وخصائصها، كما إن K الطبيعة كثo من افاهيم اwابتة ا�الة � 

وال� ال تتغo دالالت مفهومها بتغo عناÊ هذه األشياء أو تعددها، مثل داللة 
الكيلو غرام، والرطل، واد والصاع وÂوها، فال £تلف داللة الكيلو من اmديد 
عن داللة الكيلو K القطن، و¯ذلك دالالت األرقام فÀ حدود ثابتة، وبا;اú فإن 

تة Aا تتوحد فيها األشياء وال توصف با;باين، ولكنها قد £تلف هذه السمات اwاب
وتتباين K الوزن اlي تتباين فيه اوجودات واألشياء K درجة السمة، و¯ذلك داللة 
اlّرة اوجودة K موجودات الكون ثابتة ال تتباين بتباين األشياء ال� تتمثل فيها، 

� للحساب وا
ً
 وقد جعلها القرآن معيارا

ً
زاء فÀ أصغر اوجودات ومن أكêها ثباتا

 K دال;ها، قال اهللا تعا_
ً
�{��~��}� :وتوحدا �|�� �{� �z� �y��x��w

� � �d� � �c� �b� �a� �`� �_z ���V�V�� :� – -�  K ابتةwوتس� ا7واص ا ،
 K ابت، فهذه ا7واص مفاهيمها ال £تلف درجة وجودهاwوجودات الطبيعية باا

 األشياء و� 
ً
  .اوجودات عموما

 Êتش±ك فيها العنا �و� Hلم اإلنسان واوجودات العديد من السمات ال
واألشياء، ولكنها تتباين وتف±ق فيما بينها K درجة وجود هذه السمات بعينها، 
فالطول سمة تش±ك فيها اوجودات ف§ Hلم الب¥ يش±ك اiاس K سمة الطول، 

جود السمة ال يقت" تساويهم K تمثلها و¯ونها واحدة ولكن هذا االش±اك K و
، فأطوال الب¥ متباينة و�ا قيم عديدة تع� عن السمة 

ً
، )الطول(ثابتة عندهم Yيعا

وبا;اú فإن الراصد اتتبع �ا سيجدها متباينة متغايرة بn فرد وآخر، ومن ثّم فإن 
تغo لوجوده عند ا�ميع سمة الطول توصف باتغo، و¯ذلك يوصف ا�lء با
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وتباين قيمه وتفاوتها بينهم، و¯ذلك اmزن والفرح واmب وا�افعية واإليمان 
�تلفون (والكفر، وÂوها من السمات ال� يش±ك فيها الب¥ ولكنهم يتباينون

K قيمها ودرجة تمثلها، ومن ثّم فإن هذه السمات ال� ت±اوح دالالتها ) عن بعضهم
  .)Å(ها باختالف العناÊ واألفراد تس� اتغoاتويتباين وجود

ويع� اتغK o العلوم اإلنسانية واالجتماعية عن أية خاصية أو سمة تتباين "     
و£تلف فيها العناÊ ارتبطة بهذا اتغo، سواًء أكانت هذه العناÊ أشياًء أم 

، وأقل ما يمكن أن يكسب ا7اصية صفة 
ً
 أم أحداثا

ً
اتغo أن تتباين K أفرادا

، وأما إذا 
ً
قيمتn، فهذا ا;باين يعت� اmد األد; ;غo السمة والعتبارها متغoا

 
ً
مصدرها عينة .)Ë("�نت للسمة اقيسة قيمة واحدة ثابتة فإنها ال تعّد متغoا

nبحوث  .ا

 يعمل ا%احث �     
ً
تتبع  و� ا%حوث ال±بوية واالجتماعية واإلنسانية عموما

 K تؤثر عليهم و� سلو¯هم، كما �اتغoات ال� يالحظها K حياة األفراد وال
تأثo السمات العقلية وا�افعية � سلوك اإلنسان وتأثoها K عمله، و;حقيق هذا 
الغرض فإن ا%احث مضطر لقياس هذه السمات اتغايرة، لoصد تأثo تباينها 

، ويلزمه ;حقيق هذا أن يقيس هذه السمات اتغoة K حياة اإلنسان) اختالفها(
 oقياس من ا%احث بذل الكثبمقياس يصلح لرصدها، وقد يتطلب وضع هذا ا
من الوقت وا�هد؛ �تمكن من وصف ا7اصية اتغoة ال� يقيسها بصورة تع� 

 أن ا%احث يضع األداة بعد أن يدرس األدب ا
ً
iظري عنها، وبا;اú فقد مّر سابقا

اlي يساعده � تمثيل ا7اصة K إجراءات يمكنه مالحظتها،  وقد ¶د صعوبة 
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حينما �اول أن يصف ا7اصية ا�قيقة للعامل اقيس، كما قد ال يستطيع Ìديد 
العناÊ ال� أخذها من األدب اiظري و¶ب عليه حذفها لعدم ارتباطها بالعامل 

وبعد أن �دد ا%احث داللة العامل أو السمة فال  أو اتغo أو ا7اصة ال� يقيسها،
 K ختلفة �ذه السمة، ألهمية ذلك � ا;ميÝ بn ا�رجات ا

ً
بّد أن يكون قادرا

  .)Å(تقويم السمة K ذاتها و� قياس ارتباطها مع غoها

واإلنسانية K  تبnّ فيما سبق الصعوبة ال� ¶دها ا%احث K العلوم االجتماعية
اتغoات ال�  كثo من ذلك أنو السمات ارتبطة بهذه العلوم، ير اتغoات أتقد

تدرس العالقة بينها تمثل خصائص أو سمات K األشخاص ذات صفة اف±اضية، 
 يدل 

ً
بمع½ أننا نف±ض وجودها لكن ال نالحظها مباìة، و�نما نالحظ سلو�

 ما نستخدم مفاهيم نظرية �ا صف
ً
ة ا;جريد عندما نعرف هذه عليها، و¯ثoا

ا7صائص، وعالوة � أنه قد يتم ا;عبo عن اتغo بأكê من تعريف، فإن 
 قد Ìتمل 8 

ً
 واحدا

ً
 أو تعريفا

ً
 واحدا

ً
ال�مات أو ا;عابo ال� تصوغ بها مفهوما

من هنا نشأت اmاجة إ_ ا�قة وا;حديد ا يمكن أن ... �مة منها أكê من مع½،
ال�مات وا;عابo من معان، إن عملية ا%حث تعتمد بشà أساÌ  � æمله

االحظة، وهذه االحظة تعتمد � دقة ا;عريف أو ا;حديد للمتغo اlي نريد 
، و� إم©ن ا%احث أن يفّعل بعض األسا�ب �صل من خال�ا  إ_ )Ë(أن نالحظه

  :تعريفات إجرائية من ذلك 

السمة ال� يقيسها بداللة العمليات ال� إذا أجريت أن يعرف اتغo أو  •
أدى حدوثها إ_ حدوث اmالة اطلوبة للسمة أو اتغo، كأن يعرف 

  .ا%حث بعملياته مثالً 

                                           

)Å( / ,(��20�0> 
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أن يعرف اتغo بداللة كيفيته، أو þصائصه ا�يناميكية ال� يتألف  •
وتطبيق تذكر وحفظ : منها، كأن يعرف ا;علم þصائصه ا�يناميكية

 ....وتقويم

، كأن )Å(أن يعرف اتغo بداللة اظاهر ا7ارجية للظاهرة أو السمة اعرفة
يعرف تو¯يد اlات باظاهر ا7ارجية وا7صائص ا;كتيكية للسلوك ا�ال عليه؛ 
�;عبo عن الرأي حال االختالف، ودفع االتهام و�بطاD باmجج وال�اهn وÂو 

  .ذلك

 .غo بداللة كمية كأن يعرف ا;حصيل باعدل ال±اك¤أن يعرف ات •

أن يعرف اتغo بمجموع العناÊ ال� يتألف منها مفهومه، كأن يعرف  •
انهاج بأنه ادخالت والعمليات واخرجات، ثّم يعرف ً� من هذه 

  .العناÊ بمجموع ار¯بات ال� تتألف منها

 يتناسب     
ً
و للباحث أن �تار من بn الطرق السابقة للتعريف اإلجرا´ تعريفا

مع معطيات «ثه، ف§ بعض اتغoات قد يعّد األنسب �راستها أن يعرفها ا%احث 
بداللة خصائصها ا�يناميكية أو رتبها ومستوياتها، فلو أراد ا%احث أن يدرس 

والسمنة، فإن K إم©نه أن يعرف السمنة العالقة بn تناول الوجبات ال¨يعة 
بمستوياتها أو رتبها، وهو بذلك �دد ا�رجات ال� يعت�ها دالة � اتغo اlي 
يدرسه، فقد �دد مستوى السمنة افرطة بمن هم فوق اائة كيلوغرام مثًال، بينما 

استويات  �دد مستوى السمنة ما بn اwمانn واائة، و� Ìديد ا%احث هذه
، وقد يعرف ا%احث اتغo بداللة العمليات 

ً
صار K اإلم©ن قياس اتغo إجرائيا

ال� تؤدي إ_ اكتمال وجوده، كما لو عرف أسا�ب ا;دريس بإجراءاتها فع� عنها 
K تمثلةا7طابة والقصة والوعظ وال±غيب وال±هيب : بأنها Óموع الطرق ا
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ßوا;طبيق العم)Å( .  

 بداللة أبعاده السلو¯ية وا7صائص       
ً
وقد يعرف ا%احث اتغo إجرائيا

الظاهرية ا�الة عليه، كما ² حال ا;حصيل فيعرف ا;حصيل العل¤ من 
ا7صائص السلو¯ية للمتعلم، وذلك بقياس أبعاد ا;علم K ا�انب اعر� من حفظ 

س أبعاد ا;علم K ا�انب وفهم وتفسo وتطبيق وÌليل وتر¯يب وتقييم، وقيا
اهاري و� ا�انب الوجداª كذلك، ويتم قياس هذه األبعاد للتعلم K شخصية 
اتعلم بقياس األهداف ا;عليمية ال� Ìققت عنده من خالل االختبارات، ف§ 

  .إم©ن ا%احث تصميم أسئلة واختبارات لقياس 8 بعد من هذه األبعاد

يفات اإلجرائية من داللة خصائص وأجزاء اتغo كما قد تظهر ا;عر      
وعناÊه ال� ي±¯ب منها، كما لو �نت ا�راسة حول مفهوم اlات فعرفه ا%احث 
þصائصه أو بفروعه ال� يظهر من خال�ا، كما K ا�انب اعر� اإلدراF عن 

عمليات اlات، و� جانب تقييم اlات ثم فرع هذه ا�وانب إ_ ا7صائص أو ال
  .ال� تظهر من خال�ا

وقد تبA nّا سبق  أهمية ضبط ا;عريف أو ا;حديد اإلجرا´ للسمات أو      
اتغoات موضع ا�راسة، K ضوء حاجة افاهيم K العلوم اإلنسانية إ_ توحيد 
دال;ها، وذلك من خالل وضعها K قوالب يمكن قياسها، «يث تصo �ا داللة 

 تصo واضحة vددة غo ق
ً
ابلة للتأويل،وبعد Ìديد افهوم أو Ìديد السمة إجرائيا

K تصور ا%احث، و¯ذلك فإنها تتضح للقارئ بصورة ال لبس فيها، وأينما ذكرت 
افاهيم اعرفة K ا%حث تصo �ا من ا�اللة ا%ينة ما قد أظهره ا;عريف 

  .اإلجرا´ 

�ا اتخصصون اتغoات، وتنوعت وقد اختلفت احاور ال� يصنف من خال
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  :)Å(بناًء � ذلك أش©ل اتغoات وطريقة «ثها فمن ذلك

تصنيف اتغoات من حيث ا7اصية ال� يع� عنها اتغo، حيث تنقسم  •
 :إ_

و² تلك اتغoات ال� تع� عن مقادير وأرقام ) Quantitative(متغoات كمية-
تتمثل : األÐة، واتغoات الكمية بعضها رقمية متصلةكما K الوقت، وعدد أفراد 

K نقاط متتابعة يمكن �زئتها، فمن اتغoات اتصلة الوزن حيث يمكن فيه 
ا;جزئة إ_ أقل من كيلو أو من وحدة واحدة فيصح أن نقول K وزن 

قيمها : ومنها متغoات منفصلة)  80.7(و¯ما K اعدل فنقول) 65.6(األشخاص
دة ينفصل بعضها عن بعض، و² تلك اتغoات ال� تع� عن السمة بصورة vد

تستقل مقاديرها بعضها عن ا%عض، وال تصح فيها ا;جزئة كما K وصف عدد 
 .ثالثة، أربعة، سبعة، وال نقول ثالثة ونصف مثالً : أفراد األÐة

ياضية، فÀ و² متغoات ليس للعدد فيها داللة ر) Qualitative(متغoات نوعية-
 K 

ً
متغoات تصف ا7اصية بال�مة أو العبارة، و�نما تعطى هذه اتغoات أرقاما

سبيل فرز وتصنيف افردات «سب اختالفها K ا7اصية، كما K متغo ا�نس، 
، فعند ا;حليل يعطي ...عل¤، أدé، صناý، تمريض: ومتغo الفرع األكادي¤

 
ً
%يان اختالف العناÊ أو األفراد K ا7اصية  ا%احث هذه اتغoات أرقاما

اقيسة، وليس ألن هذه األرقام Ìمل دالالتها ال� وضعت �ا K الرياضيات، فلو 
، وهكذا فعند فرز مفردات ا%حث فإن )Ë( ، واألدé رقم)Å( أعطى العل¤ رقم

 أن عنg داللة هذه األرقام K العناÊ ال تتجاوز تصنيفها وفرزها، فÀ ال تع�
األدé يزيد � العل¤ و�نما تع� أن ا7اصية ال� نقيسها متباينة بn العنgين، 
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 oالعمر فإن �اللة األعداد فيه قيمة رياضية حقيقية فهو متغ oقياس متغ K بينما
ك¤، و¯ذلك حال متغo ا;حصيل ومتغo ا�lء مثًال، واألمر îتلف عند قياس 

�نسية فإن داللة األعداد � اتغo ليست كمية و�نما جعلت متغo ا�نس أو ا
  . كما تبnّ )ا�نسية(للتفريق بn العناK Ê ا7اصية 

وتنقسم : تصنيف اتغoات من حيث العالقات أو الروابط ال� �معها •
وهذه تمثل الظاهرة ال� تتباين قيمها ويهدف : بناًء � ذلك إ_ متغoات تابعة

 رصد ا;باين وا;غo اmاصل فيها إما لوصفه أو %يان ارتباطاته أو ا%احث إ_
 لعدد 

ً
%يان أسبابه أو لغo ذلك، كما K متغo ا;حصيل اlي يتباين و�تلف تبعا

من العوامل والظروف اؤثرة فيه، فا;حصيل متغo تابع يهدف ا%احث من دراسته 
 لظروف م

ً
 .عينةتتبع ما يطرأ عليه من تغo تبعا

و² السمات ال� يرتبط بتغo قيمها بn األفراد : واألخرى متغoات مستقلة
 oتغتباين قيم الظاهرة اقيسة، أي إنها اتغoات ال� �تلف باختالفها تباين ا
ا;ابع، وبهذا تنقسم اتغoات باiظر إ_ عالقاتها مع بعضها إ_ متغoات مستقلة 

 .ومتغoات تابعة �ا

: فمنها اتغo اعّدل: نيف اتغoات من حيث سيطرة ا%احث عليهاتص •
وهو متغo مستقل خارج عن مش�ة ا�راسة، ولكن ا%احث أدخله �درس أثره 
 oتغK اتغo ا;ابع أو الظاهرة أو السمة اقيسة نتيجة تداخل تأثoه مع تأثo ا

. هذا األثر بطريقة إحصائية مناسبة استقل، ومن ثّم فقد يعمل ا%احث � إلغاء
وأما اتغo اضبوط فهو متغo يقع Ìت سيطرة ا%احث، فيعمل ا%احث � إلغاء 
أو �ميد أثره من نتيجة اتغo ا;ابع، فقد يعمل � إيقافه عن ا;أثo بالعزل أو 

د عرفه باmذف أو بالعشوائية، ومنها اتغo ا�خيل ومنها اتغo ا�خيل وق
ا%عض بأنه اتغo اlي ال يقع Ìت سيطرة ا%احث وال يدخل ضمن تصميم 
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ا%حث، ولكنه ومع ذلك قد يؤثر K نتائج ا;جربة و� اتغo ا;ابع، فمنه اختالط 
اجموHت ا%حثية أثناء تطبيق اختبار ا%حث، ومن ذلك تعرض بعض العناÊ أو 

اء تطبيق ا;جربة Aا قد يؤثر K نتيجة اتغo األفراد للمرض أو ألسباب أخرى أثن
 .ا;ابع اlي يرصده ا%احث

 :اتغoات اجردة واتغoات االحظة •

 ما تكون اتغoات عبارة عن معان أو 
ً
K ا�راسات ال±بوية واiفسية Á%ا

، و�نما نستدل عليها من خالل خصائصها 
ً
كيانات Óردة كما تبnّ سابقا

تها كما K ا�lء وا;حصيل والقلق وا7وف، و� مقابل هذه اتغoات قد وانع©سا
 آخر من اتغoات يمكنه اmكم عليه بذاته كما K الطول 

ً
Hد ا%احث نو¶

  .والوزن والعمر Aا يس� اتغoات االحظة

وتنقسم اتغoات ضمن : )Å(تصنيف اتغoات باiظر إ_ مستويات القياس •
ا;صنيف إ_ أربعة أنواع تؤثر معرفتها K اختيار ا%احث نوع األداة او هذا 

 :اقياس، و¯ذلك نوع ا;حليل اناسب �راسته

Å-ات اسميةoات : متغoتغوتس� اقاييس ال� تعد لرصد هذه ا
بمقاييس ا;صنيف أو اقاييس االسمية،  وفيها تصنف العناÊ والوحدات من 

و خاصية من خواص اتغo، وقد نوعية تش±ك 8 منها K سمة أ العينة إ_ فئات
 ضمن اتغoات اiوعية كما K ا�نس وا�نسية 

ً
صنفت هذه اتغoات سابقا

أفراد فاتغoات االسمية ² عبارة عن السمات اiوعية ال� تمÝ بn  وا�يانة،
ذكور و�ناث، فإذا : نوعn وعية تقسم أفراد العينة إ_العينة، فا�نس مثًال سمة ن

 Ýلثكر فإن هذا ال±قيم أو ال±م 
ً
 أو رمزا

ً
Áيته تقتg ما أعطى ا%احث رقما
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ال� يع� عنها الرقم أو عدم ) اlكورة( فرز أفراد العينة بناء � وجود السمة �
وجودها، وال تع� األرقام K مثل هذه السمات عن معانيها ودالالتها العددية، 

العمليات الرياضية إلجراء يانات K هذا اiوع من اتغoات غo قابلة وا%
ومن ثّم فإن األسا�ب  كما تبnّ،  فÀ بيانات من اiوع الالبارم±ي،عليها 

 .انوال، ومربع �ي: االحصائية ال� تناسبها

Ë-ات رتبيةoات الرتبية يكون ب±تيبها ترتيب : متغoتغو قياس بيانات ا
( أو تصاعدي، ف§ هذه اmالة ال يكت§ ا%احث بتصنيف اتغoات و�نما تناز

 ،oتغيرتبها باiظر إ_ وضعها ضمن Óموعة العناÊ ال� يرصد فيها ا
واقاييس الرتبية ال تعطي األشياء أو العناÊ مقادير متباينة K درجة السمة أو 

 ل±تيب معnّ، ا7اصة اش±¯ة بينها، ولكنها تبnّ تفاوتها 
ً
K ا7اصية وفقا

 lلك ا;فاوت K نمط تناز( أو تصاعدي، ومن أمثلة ا%يانات 
ً
ف±تيبها تبعا

الرتبية تلك ال� ترتب أدوار اتقدمn للتوظيف K قطاع أو K ا�امعة بناء 
� ا;فاوت K السمة اطلوبة، «يث ترتبهم األول فاwاª فاwالث فالرابع، 

ختيار العنg اناسب للوظيفة من العينة اتقدمة للتوظيف فإن وعند ا
 K nراجعاؤسسة تنظر إ_ رتبته ال� أحرزها، ومن ذلك فرز وترتيب ا
 رتبية لتور،وبيانات اتغoات 

ً
استشفيات واراكز و� ا%نوك بإعطائهم أرقاما

: اإلحصائية ال� تناسبها الرتبية من اiوع الالبارم±ي، ومن ثّم فإن األسا�ب
 .معامل سبoمان للرتب، واختبار مان وت�

Ñ-ات فئويةoسافة، وفيها : متغوتس� مقاييسها مقاييس الف±ة أو ا
تكون ا%يانات مرتبة، وتفصل بينها ف±ات أو مسافات متساوية K احتواء 

 و�نما هو ا7اصة أو السمة، وهذه اقاييس ال توجد فيها درجة الصفر اmقي�
صفر Ìك¤، ومعظم اختبارات ا�lء واختبارات ا;حصيل درجاتها من اiوع 
الفئوي، وبياناتها من اiوع ا%ارم±ي، وlا تناسبها االختبارات ال� تعمل � 
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، ومعامل ارتباط بoسون t&zالوسط و� إحصائيات العينة مثل اختبارات 
ßليل ا;باين وا;حليل العامÌو. 

Ô- قاييسمتغoات نسبية، ومقاييسها أ� مستويات القياس وتزيد � ا
الفئوية بوجود الصفر اmقي� أو اطلق اlي تنعدم عنده ا7اصية اقيسة، 
وبيانات هذا اقياس �ا خصائص األعداد اmقيقية ومن ثم فيصلح �ا أنواع 

 .اختبارات اتوسطات السابقة اlكر

صنيف السابق للمتغsات فقد يتبpّ ¦ورة تعدد أش�ل وبعد ا~ظر 3 ا�
zقاييس إDالقياس ال8 تناسبها، ومن ثّم اختلفت أش�ل ا:  

اقاييس االسمية، وفيها يقوم ا%احث بتقسيم عينة ا�راسة واشار¯K n )  أ
ا%حث إ_ ÓموHت باiظر إ_ بعض اتغoات الوصفية ارتبطة بموضوع ا�راسة 

، فاتغo أو السمة ال� تقيسها هذه اقاييس من اiوع االس¤ اlي )Å(مش�تهاو
يع� عن وجود خاصة معينة يتباين فيها أفراد اجتمع كخاصية ا�نسية K ا�ولة 
األردنية وخاصية ا�نس، ويقوم اقياس بفرز أفراد اجتمع أو العينة بناًء � هذا 

 تدل � اختالفها، كأن يعطي األردª الرقم ا;باين أو االختالف، ويعط
ً
يها أرقاما

)Å( ويعطي الفلسطي� الرقم ،)Ë ( ويعطي السوري الرقم)Ñ ( وهكذا،  ومن
 K لوس�مقاييس السمات االسمية مثًال أرقام السيارات K دائرة ارور، وأرقام ا

ع هذه األرقام ال ا�امعة، وأرقام ا�وية ا�امعية، ورموز الشعب واساقات، فجمي
Ìمل دالالت عددية كمية، وال يستفيد منها ا%احث K إجراء عمليات حسابية، 
وال يستطيع أن يربط بينها K معادالت رياضة، ألن ا�دف األوحد اlي يتحقق 
 Êعن اختالف أفراد أو عنا Dمن هذه األرقام هو هدف كي§ تع� من خال
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ارتك � نوعها ومعلوماتها الكيفية وال �توي اجتمع K ا7اصية، فيدل رقم سي
الرقم دال;ه الرياضية اmقيقية، كما يدل رقم هاتفك � شخصيتك ويمÝك عن 

مثًال، و¯ذلك رقم  ØØÔÔÑÑ��	غoك وال �مل دال;ه الرياضية أو قيمة الرقم 
رقام ا�وية ورقم ا�لوس K ا�امعة Yيعها أرقام تع� عن بيانات اسمية، ف§ أ

 
ً
 من أن يشo ادرس إ_ 8 طالب باسمه، ف§ اإلم©ن أن يعطيه رقما

ً
اmضور بدال

 عليه وليست D قيمة عددية أو رياضية، فال عالقة للرقم 
ً
 داال

ً
 يصo رمزا

ً
تسلسليا

  .باعدل وال با;فوق وال بأية قيمة عددية يع� عنها الرقم

 و� اقاييس االسمية يضع ا%احث األشي  
ً
اء أو عناÊ العينة K فئات تبعا

 K Êقاييس تع� عن اختالف العناالختالفها K ا7اصية ادروسة، وهذه ا
ا7اصية اقيسة ال K ا�رجة، وبناًء عليه فإن دالالت األرقام فيها ليست سوى 

  .)Å(دالالت  رمزية، فÀ تع� عن السمة اقيسة ال عن قيم رياضية حقيقية

راد ا%احث دراسة  السمات الشخصية واألكاديمية للطلبة اؤثرة K ولو أ   
قياس السمات ( مستوى Ìصيلهم األكادي¤، فإنه ينب÷ أن يتتبع مش�ة ا�راسة

، �ى عينة من طالب جامعة الoموك مثًال، فلو أراد ا%احث )لربطها با;حصيل
  أفراد العينة  جنس: * أن يمسح سمات العينة من حيث ا7صائص ا;ا�ة

  )مدينة، قرية، بادية( انتماءاتهم اm¸ية •

 يستقÞ من خالD 8 واحدة 
ً
 اسميا

ً
فإن ا%احث مضطر ألن يستخدم مقياسا

، وال بّد أن يتوزع Yيع أفراد عينة )اتغoات االسمية( من ا7واص السابقة
نا أنه أراد رصد فلو فرض.ا�راسة � أقسام 8 واحد من اتغoات االسمية السابقة

 يتضمن Ìديد 
ً
 اسميا

ً
متغo ا�نس �ى عينة الطالب فإنه ال بّد أن يضع مقياسا

 فقراته
ً
  : نوع استجيب بn أفراد العينة، فيضع بn بيانات استجيب مقياسا
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  أن<* ذكر: * ا�نس _

  غo ذلك* îيم    * بادية    * قرية    * مدينة     : * االنتماء اm¸ي _

وبهذا يتبnّ أن اقاييس االسمية تقيس سمات نوعية ال كمية، وفيها تغطي 
إجابات اقياس Yيع ا7صائص االسمية امكنة ألي فرد من أفراد العينة، بمع½ 

ال بّد أن " السمات الشخصية واألكاديمية" أن استجيبK n مش�ة ا�راسة
، و�ن انتماءاته

ً
 أو إناثا

ً
م اm¸ية ال بّد أن تصنف ضمن يكونوا إما ذكورا

، و² بهذا تقيس سمة اسمية من سمات 
ً
اإلجابات اطروحة للمتغo سابقا

  .استجيب

والغالب K ا%احث أنه K اmاالت ال� ال �ت� فيها السمات االسمية للعينة 
فال ¶علها ضمن متغoات ا�راسة vل ا%حث، أنه سينتفع من مثل هذه ا%يانات 

فية ال� تقدمها اقاييس االسمية K وصف عينة ا�راسة، حيث يبدأ فصل الوص
ا�راسة اعنون بالطريقة واإلجراءات با;عريف بمجتمع ا�راسة وبالعينة 
وبطريقة اعاينة، و� حال توفر بيانات نوعية �فية لوصف العينة فإن ا%احث 

ائص اجتمع، فيبn أعداد يوظفها K توضيح خصائص العينة وبيان ارتباطها þص
اlكور واإلناث ونسبهم K العينة، كما يمكن ان يقسمهم ويبn نسبهم K العينة 

  .بناًء � ا;خصص مثًال، وهكذا

اlي تتشà إجابته من نعم وال من أبرز أش©ل )Å(ويعت� اقياس اwنا´
K مقياس اقاييس االسمية، و¯ذلك مقاييس دائرة اإلحصاءات العامة كما 

ا;صنيف، واlي قد يشتمل � قضايا من مثل م©ن العمل، م©ن اإلقامة، 
  .ا�نسية، وÂو ذلك من ا%يانات، من أنماط اقاييس االسمية
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وبهذا تتأكد مهمة أو غرض اقاييس االسمية K فرز وتصنيف األشياء أو 
اتغoات اعت�ة أو  العينة أو اجتمع vل ا�راسة إ_ ÓموHت باiظر إ_ بعض

  .ذات الصلة بموضوع ا%حث

وAا يساعد K توصيف ا%يانات االسمية تكوين جدول تكراري يتبnّ من 
خالD ا;وزيع ا;كراري للمجموHت «سب ا7اصية ادروسة، ف§ سجالت 
 K نسية�دائرة اإلحصاءات يرصد متغo ا�نس K جداول، وترصد متغoات ا

nل جداول يتبv نطقة من تكراراتها نسبة األردنيn والسوريn والعراقيK n ا
اسح، وال يمكن للباحث أن يوظف مقاييس ال)عة ار¯زية سوى انوال لوصف 
هذا اiوع من ا%يانات واتغoات، فال يستطيع ا%احث استخراج الوسط %يانات 

د ا�نسية كمتغo اس¤ ال نوعية أو متغoات اسمية، ف§ ا�راسات ال� ترص
 nوالعراقي nوالسوري nأعداد األردني nيمكن للباحث أن يستخرج الوسط ب
فكيف سيكون الوسط بn أعداد األردنيn والسوريn، أو الوسط بn تعداد 
 nنوال قد يباسلمn واiصارى K منطقة اmصن K إربد، ولكن استخدام ا

اد مناطق اكتظاظ السمة ادروسة ومناطق ندرتها أو للجهات انتفعة من ا;عد
 K nسلمتالشيها، فلو فرضنا أن السمة ال� يدرسها ا%احث أهل اlمة أو غo ا
ا�ولة األردنية، فإن انوال يبn للجهات اعنية با%حث مناطق الكثافة الس©نية 

K دول ا;كراري نسبة توزيعهم��فة أÂاء املكة  من اiصارى، ويبn �م ا
مثًال، فيما ال يمكن توظيف الوسط والوسيط والتشتت لقياس السمات االسمية، 

ذكر وأن< فلن يستطيع ا%احث استخراج الوسط بn : ولو �ن اتغo االس¤
خاص� اتغo، ولكنه يستطيع استخراج انوال اlي سيع� عن أكê ا%يانات 

 K اجت
ً
مع، فيعلم اناطق ال� يقل فيها عدد اlكور واألخرى ال� االسمية تكرارا

يتفوق فيها العدد وهكذا، ويستطيع ا%احث اختبار عالقة هذه اتغoات بسواها أو 
ببعضها عن طريق االختبارات الالمعلمية، وتتمÝ االختبارات الالمعلمية 
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مادها � مقاييس باعتمادها � ا;كرارات K رصد الروابط والعالقات وعدم اعت
ال)عة ار¯زية أو التشتت وهذا ما يصلح للبيانات االسمية اiوعية واتغoات 

واlي يعد أحد االختبارات  )Å(االسمية كما تبnّ، ومن أمثلة ذلك مربع �ي
الالمعلمية لقياس ورصد العالقة بn هذا اiوع من اتغoات، ويستطيع ا%احث 

كد من جوهرية العالقة بn متغoات اسمية متعددة أن يوظف مربع �ي �تأ
  .استويات

وتستخدم لرصد بيانات اتغo انقسم إ_ أقسام يهدف : اقاييس ال±تيبية) ب
 لغرض يقصده من ا%حث

ً
، ف§ الكثo من ا�راسات ال )Ë(ا%احث إ_ ترتيبها تبعا

إ_ االختالفات بينها K يك§ عرفة العوامل اتصلة بمش�ة ا�راسة ا;عرف 
 K ا�رجة ال K تاج إ_ معرفة االختالف بينهاÌ دروسة وحسب،  و�نماا7اصية ا
Óرد ا;نوع وا;باين K السمة، و;حقيق هذا الغرض تقوم اقاييس ال±تيبية 
بوضع األشياء أو العناK Ê ترتيب vدد بناًء � درجة هذه األشياء K السمة أو 

ل اقيس، و� هذا اiوع من اقاييس ال ¶ب أن تكون اسافات بn العام
  .)Ñ(مستويات السمة اقيسة متساوية

 nطلق يرصد ظاهرة الطالق وأسبابها من وجهة نظر ا
ً
فلو فرضنا باحثا

 
ً
واطلقات K اجتمع األردª، ف§ مثل هذه ا�راسة يستخدم ا%احث مقياسا

سباب الظاهرة �ذه الظاهرة وال� خلصت إ�ها ا�راسات يرصد من خالD أبرز األ
 للخطورة 

ً
السابقة واألدب اiظري، فلو أراد ا%احث أن يرتب هذه األسباب تبعا

 قد تكون صياغته األو�ة كما 
ً
 ترتيبيا

ً
واألهمية فإنه سوف يستخدم lلك مقياسا

ßي:  
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 K الوصول إ_ مرحلة ا* 
ً
لطالق حال اشÈت صّنف األسباب األبلغ تأثoا

ßإياها من األهم إ_ األقل أهمية فيما ي 
ً
  : الزوجية مرتبا

Å .يÐمستوى ا�خل األ ªستوى االقتصادي للزوج وتد  .ا

Ë .nمن الزوج àمتدة ل  .تدخل أطراف من األÐة ا

Ñ .أسباب صحية.  

 Ô .nالزوج nا;عليم ب K انعدام الكفاءة.  

Ø . K األزواجانعدام الكفاءة nب ýستوى االقتصادي واالجتما  .ا

� .nالزوج nا;ديّن ب K انعدام الكفاءة.  

  .اختالف العادات وا;قا�د وارجعية الفكرية لألزواج. 	


  .)يذكرها( أسباب أخرى . 

و� اقياس الرتx يطالب ا%احث استجيب K اثال السابق أن يعيد ترتيب 
oتغ من " أسباب الطالق" بيانات ا

ً
 إياها أرقاما

ً

-Å(حسب أهميتها، معطيا ( K

ترتيب تناز( من األهم إ_ األقل أهمية، وAا ¶در باالعتبار أن اقاييس ال±تيبية 
ال تمّكن ا%احث من ا;نبؤ بقيمة الفرق بn مستويات بيانات اتغo اlي 

 nالسبب األول والسبب تدرسه، فليس بال¸ورة أن يكون مستوى الفرق ب oتأث
 أو ذي عالقة نسبية مع مستوى الفرق بn السبب اwاª واwالث أو 

ً
اwاª، مساويا

اwالث والرابع وهكذا، أي إن الفروق بn درجات ترتيب ا%يانات لن تكون 
  .معلومة أو Aكنة للباحث

" ية ماومن اقاييس اصممة لرصد ترتيب ا%يانات تغo أو مش�ة «ث  
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كأن يعطي درجة تقديرية فردات الظاهرة «يث  )Å("مقياس دالالت األلفاظ
 ما يستخدم 

ً
تفاوت ا�رجات بn هذه افردات من  حيث أهميتها وترتيبها، وÁ%ا

  :هذا اقياس K س� ا�اهات ابحوثn فيعطي ا%احث دالالت من جنس

  Yيل  قبيح •

  جيد    رديء •

 للبيانات حسب أهميتها، وفيه ومنها اقياس الرق
ً
¤ بأن يعطي ا%احث أرقاما

تقّدر السمة K افحوصn أو اوضوHت أو األشياء باقارنة مع بعضهم ا%عض، 
 � درجة توفر السمة، و�نما 

ّ
ف§ هذا اقياس ال نضع عالمة أو عبارة وصفية ;دل

 vددًة تشo إ_ نمط ترتيبهم
ً
بالنسبة للسمة أو العامل  نعطي ابحوثn أرقاما

ومنها اقياس ذو اقدار اwابت، واlي يعطي فيه استجيب درجة . )Ë(اقيس
  . )v)Ñددة أو نسبة مئوية وافقته أو رفضه للخاصية موضع ا�راسة

ويستطيع ا%احث باالعتماد � اقاييس ال±تيبية أن يقارن بn ا�اهات 
صوب 8 قسم من أقسام اتغK o ا�راسات الوصفية، Óموعة ا�راسة أو العينة 

 K مسح ا�اهات الرأي العام مثًال، كما K توصيف الظاهرة أو K ا يساعدA
  .ا�راسات ال� تمسح ا�اهات الرأي العام حول قضية سياسية أو اجتماعية

بn وتتمÝ عن سابقتها بإم©ن قياس أو تقدير اسافة : اقاييس الفئوية) ج
مستويات اتغo اقيس أو بn أقسامه، و² بذلك تسمح بقياس عمق االختالف 
 nموضع ا�راسة، وفيها تكون الفروق ب oتغبn األفراد وا�ماHت K مفردات ا
مستويات أو مفردات اتغK o اقياس متساوية، وهذه اقاييس ¡ورية للباحث 
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اسة �تاج ا%احث K فهمها إ_ Ìديد ألن العديد من العوامل موضع ا�ر
اسافات بn درجات ا7اصية ال� تقيسها K األشياء أو العينة، وأبرز أش©�ا 
مقياس اسافات، فهو إ_ جانب ترتيب األشياء K السمة اقيسة بشv àدد، فإنه 

ن يستخدم بعض  الوسائل ;وفo مسافات متساوية ا%عد � درجات اقياس، وم
  .)Å(أبرز أش©D مقياس ثoستون، ومقياس �كرت ومقياس غتمن

و� اقاييس الفئوية تكون نقطة ا%داية Ìكمية فمن امكن أن تكون أي 
، ف§ هذا اiوع من )Ë(رقم �ن، ألن هذا اقياس ال يس� بيانات �ا صفر حقي�

نها تع� عن الصفر ، اقاييس ينطلق تقدير السمة من نقطة بداية Ìكمية يف±ض أ
ثّم تتتابع درجات السمة ادروسة فوقها مرتبة K مستوياٍت الفرق بينها موّحد، 

 nّات الفئوية كما تبoتغ  .وا;حصيل من أبرز ا

السمات الشخصية " ومن أمثلة اقاييس الفئوية فيما لو درس ا%احث مش�ة
فإن متغo مستوى " ;حصيلواألكاديمية لألستاذ ا�ام· واؤثرة K مستوى ا

بn ا%يانات " مثالً "ا;حصيل Aا سيقيسه بمقياس فئوي، فيضع ا%احث 
ضعيف :* ا�يمغرافية للمستجيب فقرة للتقدير ا�ام·، ويضع احتماالت اإلجابة

 * جيد * متوسط *مقبول * فما دون 
ً
  .Aتاز*جيد جدا

 ألن Áيته ال تقت
ً
g � تصنيف ا%يانات وال يعّد مثل هذا القياس رتبيا

وفرزها العتبارات تتعلق بمش�ة ا�راسة وحسب، بل إنه يتجاوز ذلك ألن الفروق 
 nدد بv متساوية وثابتة، فالفرق oتغبn مستويات اإلجابة � مفردات ا
 وهكذا، وليس ثل 

ً
اقبول واتوسط وبn اتوسط وا�يد وبn ا�يد وا�يد جدا

فر حقي� كما تبnّ، بل إن درجة الصفر ا;حكمية فيما دون هذا اقياس ص
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 ٢٩٨  

 وبهذا �تلف هذا اقياس 
ً
 حقيقيا

ً
الضعيف، وهذه ا�رجة اعتبارية ليست صفرا

  .عن اقاييس النسبية كما سيتضح

ومن أقدم أش©ل اقاييس الفئوية مقياس ثoستون، فقد بدأ ثoستون طريقة 
ياس اال�اهات، وتصلح طريقة ثoستون لقياس القياس باسافات اتساوية لق

فقرات تع� عن اال�اه أو السمة يصل عددها إ_ مائة و>سn فقرة، وبعد أن يضع 
 K يقيسها، يتّم تنظيمها ووضعها �ا%احث الفقرات اع�ة عن اتغo أو السمة ال

 «سب ا�اه اوافقة عليها، وتصن
ً
 موضوعيا

ً
ف بn سبعة أو ÓموHت ترتب ترتيبا

أحد ع¥ة Óموعة، وتكون اسافات بn هذه اجموHت متساوية، ويتم توزيع 
الفقرات بn اجموHت عن طريق االس±شاد بآراء احكمn، اlين يقدرون 

، فبعد أن ¶مع ا%احث آراء )Å(مناسبة الفقرة للمجموعة أو عدم مناسبتها
بالنسبة للمقياس ال1، فالفقرة ال� احكمn، يستخرج درجة تشتت 8 فقرة 

 K تقديرها، يقوم ا%احث باستبعادها؛ ألن ذلك قد يع� عدم 
ً
 كبoا

ً
تظهر تشتتا

تعبoها عن اتغo اlي تدرسه أو عدم وضوحها، وبعد أن ¶يب ابحوثون هذه 
الفقرات باختيار نمط اإلجابة ال� ¶دونها متحققة عندهم عن السؤال، فإن 

حث ¶مع قيم العناÊ اختلفة ال� وافق عليها 8 مبحوث ويستخرج ا�اهه ا%ا
Âو القيمة ال� يمثلها 8 بعد من أبعاد اتغo، ثّم يستخرج ا�اه اجموعة ال�ية 

  .  )Ë(صوب 8ّ بعد من أبعاد اتغo وا�اهها صوب ا�رجة ال�ية للمقياس

يه يقوم ا%احث Òمع عدد من ومن اقاييس الفئوية مقياس �كرت، وف
العبارات وا�مل انظمة واع�ة عن متغoات ا�راسة، ويقابلها باإلجابات 
احتملة �ا، وال� تتكون من فئات تقيس اال�اه Âو موضوع ا�راسة ومتغoاتها، 
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 من اال�اه األقوى إ_ األضعف كما 
ً
وت±تب هذه الفئات بدرجات متتا�ة تناز�ا

�  :ا;اÔ (ú(دول K ا

  الفقرة اقيسة
موافق 

  بشدة
  موافق

 oغ
  متأكد

 oغ
  موافق

 oغ
موافق 

  بشدة

�فز األستاذ الطالب � ( مثالً 
ابادرة إ_ السؤال عما يشà عليه 

  فهمه

            

وال بّد أن تكون الفئات ال�  يرصد من خال�ا ا%احث االستجابة مغطية 
العينة، ويتمÝ هذا اiوع من اقاييس الفئوية بأن ا%احث �ميع ا�اهات وآراء 

يستغ� عن آراء احكمn بتقييم العينة للفقرات ورصد استجاباتها �اهها، وقد 
ßقياس كما ي  :يتدرج ا%احث K وضع ا

 من الفقرات والعبارات اتعلقة بموضوع دراسته واع�ة *     
ً
 كبoا

ً
�تار عددا

  ت ال� يبحثهاعن اتغoا

    * êطلوب، واألك واألقوى داللة � ا
ً
�áل الفقرات باختيار األكê وضوحا

 بمحاور ا%حث ال� وضعها
ً
 عن اتغo واألكê اتصاال

ً
 .تعبoا

يطلب من ابحوثÌ nديد مواقفهم من العبارات من حيث وضوحها *  
( وتعبoها عن اع½، ثّم تسجيل ا�اهاتهم �اه ما تقيسه باوافقة أو عدم اوافقة

 )أي تطبيق استطالý مبد´ للمقياس

 �دد درجات 8 فقرة من الفقرات «سب استجابات ابحوثn عليها*  

بط من خالل معامل اتساق الفقرة، بالربط بÓ nموع يفحص درجة ال±ا*  
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ا�رجات ال1 ال� حصلت عليها 8 فقرة بالنسبة لترجة ال�ية ال� حصلت 
àقياس ك  )Å(عليها فقرات ا

  :وAا ¶در با%احث مراHته واالنتباه إ�ه أثناء صياغة فقرات اقياس وÌليلها

مة اقيسة قابلة لالختالف فال تكون أن تكون العبارة ال� تع� عن الس-
 كأن يسأ�م عن رأيهم K ا7مر 

ً
 ìعيا

ً
حقيقة أو مسلمة علمية، أو قيمة أو حكما

  .مثالً 

  .أن تع� 8 عبارة أو فقرة عن موضوع اال�اه اlي تقيسه -

-   K ًال لالختالفv يع من يقرؤها فال تكونY أن تتحد داللة العبارة عند
  .تفسoها

ن تكون العبارة بسيطة غo مر¯بة، قصoة بالقدر اlي تع� فيه عن الغرض أ -
  .منها

  .أن تكون �ملة ا�اللة K تعبoها عما تقيس وال Ìتاج إ_ ما يف¨ها -

  .أن تب½ بصياغة اعلوم ال بصياغة اب� للمجهول-

  .أن يكون مصطلح اال�اه اlي تقيسه هو vور العبارة -

أن يقوم ا%احث بعد إتمام الصياغة األو�ة بتطبيق اقياس � عينة  -
  .استطالعية «يث يستخلص من إجاباتها درجة الصدق واwبات لفقرات اقياس

و�كم ا%احث � فقرات اقياس بالصدق واwبات من خالل إجابات  
 nب Ý8 فقرة أن تكون قادرة � ا;مي K ÷أفراد العينة العينة، حيث ينب

بمستوى ا�رجة ال�ية ال� مÝّهم بها اقياس، ومع½ ذلك أن اmاصلn � درجة 

                                           

)Å( �:]' :/ ,2bE�0+/ ,F�D*��� ,-0−-1 



 

  

٣٠١  

�Hة K اقياس كà ينب÷ أن تكون درجاتهم مرتفعة K الفقرة ال� نقيس 
تميÝها، وÂصل � هذه ا�رجة من درجة االرتباط بn درجة ابحوث K إجابة 

اس ال1، ثّم Âصل � االرتباط بn درجة الفقرة �ى الفقرة ودرجته � اقي
Óموع األفراد ودرجة اقياس ال1 �يهم وóد معامالت االرتباط، فإذا �نت 
درجة معامل االرتباط سا%ة فإن هذا سيع� للباحث أن الفقرة لم تقس ما تقيسه 

، كما ينب÷ )Å(فهاا�رجة ال�ية للمقياس فÀ ضعيفة K تميÝ اال�اه وينب÷ حذ
� ا%احث أن يلتفت إ_ العوامل ال� تؤثر K صدق فقرات اقياس، كأن تكون 
 يتّم إعدادها بصورة متفقة 

ّ
الفقرة غo واضحة ا�اللة � السمة أو اتغo، أو أال

أو ا%عد ) احتوى(مع ا�دف اراد قياسه من خال�ا، أو أال تمثل Óموع الفقرات 
  تمثيالً 

ً
  .)Ë(�فيا

وقد استطاع غتمن ا;غلب � مش�ة استدHء الصدق واwبات من آراء  
، حيث 

ً
 تراكميا

ً
 �ميعيا

ً
 فئويا

ً
احكمn أو من إجابات العينة، وذلك بوضعه مقياسا

استعمل طريقة ا;حليل وا;درج ا;جمي· إلجابات اقياس، من خالل جعله 
اإلجابة � فقرات اقياس �ا ن�ة ال±اكمية، الفقرات م±ابطة K نوع اإلجابة، ف

وذلك بربطه الفقرات اتتابعة بعضها مع بعض، «يث تستدý اوافقة � الفقرة 
، وتستدý اوافقة )األو� واwانية( اwاwة مثًال اوافقة � الفقرتn السابقتn �ا

هر أهمية ا;درج ا;جمي· � الفقرة السادسة اوافقة � سابقتيها، وهنا تظ
لفقرات اقياس K اmكم � صحته وثباته، فإن جاءت ردود األفعال من 
استجيبn متسقة «سب اتساق الفقرات وترابطها فإن اقياس صالح للرصد 
وا;طبيق، و�ن جاءت االستجابات متنافرة برغم اتساق الفقرات �ن K ذلك داللة 
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  .)Å(إعداده بصورة جيدة� أن اقياس لم يتّم 

حاول أن تضع استبانة لقياس العوامل اؤثرة K الطالق K اجتمع : تعقيب*
األردª، مرة طبق � الفقرات مقياس ثoستون، وأخرى طبق K إعدادها مقياس 

  .�كرت، و� ارة اwاwة طبق مقياس غتمن إلعداد الفقرات

لعمق K ا7اصية ادروسة K إجابات وتف±ض اقاييس الفئوية أن مستويات ا
استجيب تتساوى K درجة الفرق انحg بn 8 مستويn، ومن اقاييس 
الفئوية مقياس استويات اتماثلة، حيث �تار استجيب الرقم اع� عن درجة 
 oتغاالستجابة اlي يمثل وجهة نظره ويضعه أمام 8 فقرة أو مفردة من مفردات ا

  . ع ا�راسةموض

ومقاييس ا;قدير من اقاييس الفئوية ال� تستخدم عندما نريد Ìديد درجة 
حدوث السلوك اlي يتكون فيه األداء أو اإلóاز من جوانب متعددة يتطلب 8 
، وقد تكون مقاييس ا;قدير رقمية تستخدم األرقام ;صنيف 

ً
منها تقديرا

يس ا;قدير ا%يانية حيث يتم تقسيم ا7صائص K عدد من الفئات، ومن ذلك مقاي
فئات السمة أو ا7اصة بوضعها � خط األعداد بمسافات متساوية بn فئات 

، ومن )Ë(السمة ويطلب من استجيب Ìديد موقع السمة «سب درجتها عنده
أمثلة مقاييس ا;قدير ما يضعه مدرس مساق أسا�ب تدريس ال±بية اإلسالمية 

به K ا�رس العمß اlي يقدمونه، حيث يتكون اقياس من عند تقييم أداء طال
قياس اiحو وا%الغة : عدد من جوانب األداء اقيسة، فمن امكن أن يضمنه

واللغة، واستخدام اإلشارة ولغة ا�سد، وا;نوع K أسا�ب عرض اعلومة، ويضع 
، فا�يد، فاتو

ً
 لقياس السمة من Aتاز، إ_ جيد جدا

ً
سط، فاقبول تدر¶ا
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فالضعيف، وبهذه الفئات تتوحد اسافات ال� يقيس بها ا%احث درجة السمة 
عند ابحوث، ومن ذلك ساللم تقدير ا�7ات ا;علمية ��7ة اللفظية �ى 
طالب الصفوف ا;مهيدية، ف§ إم©ن اعلمة أن تضع مقياس ا;قدير مشتمًال � 

باmرف، وقدرته � تميÝ اmرف، وقدرته �  قدرة الطالب � اiطق: الفقرات
 لقياس القدرات

ً
 فئويا

ً
، جيد، : كتابة اmرف، ثّم تضع تدر¶ا

ً
Aتاز، جيد جدا

  .مقبول، ضعيف

 oتغومن اقاييس الفئوية اقياس ذو ار¯ز اwابت، وفيه توضع السمة أو ا
 ي±اوح بnموضع ا�راسة K نقطة مر¯زية ;قييمها، ويضع حو�ا مقي

ً
 رقميا

ً
-( اسا

Ñ+...Ñ ( ناسبة للسمة بوضع ا�رجة ا
ً
ويضع استجيب ا;قدير اlي يراه متحققا

nا�رجت nهات nا بA ا�)Å(.  

قد تبnّ فيما سبق أن اقاييس الفئوية قد ضبطت درجة : اقاييس النسبية-د
 بn 8 الفرق بn مستويات اتغo ومفرداته، فجعلت مقدار هذه 

ً
ا�رجة واحدا

مفردة وال� تليها، ولكن هذه اقاييس اف±ضت بداية Ìكمية �رجة القياس 
 " األو�ة

ً
 Ìكميا

ً
وهذه ا%داية لم تكن تع� عن درجة الصفر اmقي� اlي " صفرا

تب½ عليه ا�رجات ا;ا�ة، ومن ثّم فمما تفوقت فيه اقاييس النسبية أنها 
سبة الفروق بn نقاط اقياس بدقة اإلحصاء الرياã؛ ألن استطاعت أن تضبط ن

اiقطة األو�ة ال� تب½ عليها مستويات اقياس أو درجاته ² درجة الصفر 
  .اmقي�

 ما تستخدم اقاييس الفئوية لقياس افاهيم السلو¯ية واالجتماعية 
ً
وÁ%ا

هيم ذات اmدود الرياضية واiفسية، بينما تستخدم اقاييس النسبية لقياس افا
  .الواضحة �لعمر والوزن
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 لرصد بيانات الس©ن 
ً
لو فرضنا أن دائرة اإلحصاءات العامة صممت مقياسا
  :ألغرض ا%حث العل¤ وا;نمية، وجاءت فقراته مشتملة �

Å .ستجيب  .ذكر، أن<: جنس ا

Ë .ةÐعيل األع¥ة واwالثn،  دون اwامنة ع¥ة، بn اwامنة: الفئة العمرية 
 
ً
  .بn اwالثn وا7مسn، بn ا7مسn والسبعn، فوق السبعH nما

Ñ .ةÐاثنان، : عدد أفراد األÑ-�  ،	-Å�من ع¥ة êأك ،.  

Ô .عيل  .أردª، فلسطي�، سوري، مgي، عراG، جنسيات أخرى: جنسية ا

Ø .تلك، مش±ك مع األهل: نوع السكنA بيت إ¶ار، بيت.  

دون اwانوية العامة، دبلوم، بكالوريوس، دبلوم : رجة ا;حصيل األكادي¤د. �
  .úH، ماجستo، دكتوراه 

إ_ ألف  ��Ø��( ،)Ø(إ_ ) �ËØ(، من )�ËØ(دون : معدل ا�خل الشهري لألÐة. 	
  .، أكê من ألف دينار)دينار

د 8ٍ صنف ا%يانات السابقة باعتبار نوع اقياس اlي يصلح لرص: تعقيب**
  منها؟

  :)a(أشكال التحليل: ثانياً

 لطبيعة ا%يانات ال� Yعها ا%احث   
ً
تتعدد أش©ل Ìليل ا%يانات تبعا

وباالعتماد � هدف ا�راسة وأنواع اتغoات ا%حثية، وlا �د العديد من 
اتخصصn يفرقون بn منهج Ìليل ا%يانات الكمية الرقمية، وطريقة Ìليل 

ت الكيفية اiوعية، وباiظر إ_ هذه العوامل ولغاية توضيح العلم وتيسoه ا%يانا
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  :يمكننا أن نفرق بn أنواع ا;حليالت ا;ا�ة

وفيه يتّم ا;عبo عن معلومات اتغo ال� Yعها ا%احث وعن : ا;حليل الكي§
وقد ال  ،)كمية( اiتائج ال� توّصل إ�ها من Ìليل اعلومات بصورة غo رقمية

يع� هذا تنحية األرقام بصورة �ية عن وصف ا�راسة وا;حليل، ولكنه يع� أن 
توصيف اعلومات وÌليلها ال يعتمد بصورة كبoة � األرقام و�ن تدخلت 

 .األرقام K ا;عبo عن بعض ا%يانات

ويلجأ ا%احث إ_ هذا اiوع من ا;حليل K ا�راسات اiوعية ال� تتجمع 
اناتها من الوصف وال�مات، كما K ا�راسات ا;ار�ية ودراسة اmالة K أغلب بي

 oوع غiصورها، كما يلجأ ا%احث إ_ ا;حليل الكي§ عندما تكون العينة من ا
 Êالعشوا´، أو عندما يكون هدف ا%احث أن يدرس عنا oأو غ úاالحتما

كما قد �تاج ا%احث هذا اiوع من بذاتها وأنماط بعينها كما K دراسات اmالة، 
ا;حليل K اmال اlي تكون فيه اشÈت موضع ا�راسة أعقد من أن ��áا 
K بيانات رقمية، بل إن بعض اتخصصn يقرون بأن بعض الظروف اعقدة 
ا;ار�ية واالجتماعية قد ت�ر استخدام ا%احث األسلوب القصK Þ ا;حليل، 

مستخلصة من وثائق متباينة، كما K قصص اجاHت ال�  وذلك بذكر قصص
 K أوروبا K العصور الوسطى، فا%احث �كم بظهور 

ً
 ومتداوال

ً
 معهودا

ً
�نت أمرا

هذه العناÊ بكثافة �Hة K األدب الغر� و� تاريخ العصور الوسطى وسجالت 
خالص شيوع احاكم ووثائقها دون أن �ددها K إطار رق¤، ومن ذلك است

ا;فكك االجتماý من خالل القصص واألخبار انشورة K الصحف وسجالت 
، وقد يدرس ا%احث ظاهرة الطالق K عg بعينه من خالل مراجعة )Å(احاكم

سجالت احاكم ال¥عية، ومن خالل اiظر K سجالت منظمات رHية األÐة، 
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  .واجالت وÂوهاواiظر K زاوية األخبار االجتماعية K الصحف 

ومن الصور ال� يلزم ا%احث ;حليل بياناتها ا;حليل الكي§ Ìليل ا%يانات 
K الوثائق ا;ار�ية، واlي يقوم � أش©ل اiقد واالختبار ا7اصة با%يانات 

، )Å(اiوعية، كما إنه يعتمد � معايî oتلفة للتحقق من الصدق واwبات للبيانات
  .هذا اiوع من ا;حليل عند دراسة انهج ا;اريµوسيأ� بيان 

ومن الصور اعروفة ;حليل الوثائق والسجالت واألخبار Ìليل احتوى   
اiوý أو الكي§، ويتم ذلك بإظهار دالالت اiصوص واعاª است±ة فيها، 

األف©ر باالعتماد K ذلك �ه � التسلسل انط� وا;حليل العقالª الستخراج 
الرئيسية وبيان دالالتها وما ينطوي Ìتها من دالالت فرعية، وقد يعيب هذا اiوع 

، وقد نشأت هذه )Ë(من ا;حليل تدّخل ذاتية احلل ومرجعيته اwقافية وآراؤه فيه
، حيث بدأ )السويل(الطريقة K اmرب العاية اwانية � يد ا%احث األمريكي 

ي حّد يمكن اعتبار بعض الصحف األمريكية مروجة إ_ أ: من دراسة مش�ة
لتHية األانية؟، حيث قام برصد وÌليل الوسائل واوضوHت ال� تعتمدها 

) ÅÔ(ا�Hية األانية K بث vتواها لف±ة زمنية vددة عنده، فمÝ من خالل الرصد
 لتHية األانية، ثّم قام بتحليل مضامn الصحف واجال

ً
Hت األمريكية، موضو

 �وبدأ يقارن مقاالتها مع ما وجده من مضامK n ا�Hية األانية و�دد األطر ال
nضام  . )Ñ(تش±ك فيها وا

أي Ìويل بياناتها ( ا;حليل الك¤ اlي يعتمد � توصيف الظاهرة بتكميمها
، ومنه ا;حليالت اإلحصائية ال� سيأ� بيانها K )إ_ Yل كمية تع� عنها األرقام
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الفرع ا;اú من ا%حث، ومنه ا;حليل الك¤ K «وث Ìليل احتوى، حيث 
 K يستخرج ا%احث إحصائيات تصف السلوك ýأو نسق اجتما ýموقف اجتما

من مادة غo كمية، كما K بيانات اقابالت غo اقننة واالستبيان افتوح، أو 
 D©يدانية، أو سجالت األرشيف، ومن أبرز أشمذكرات تسجيل االحظات ا
Ìليل اضمون بتفتيت اiص اإلعالñ أو ا�ي� أو السياæ إ_ مكوناته من 

م واصطالحات وÂوها، ثّم إ¶اد تكرارات ما يراد «ثه منها عبارات وأح©
ومقارنته مع غoه للوصول إ_ نتيجة، و� بعض اmاالت تكون اiتائج 
استخرجة من Ìليل اضمون � درجة �Hة من اوضوعية، وخاصة K حال 

مكتوبة معرفة ا%احث بنموذج اقارنة منذ بداية ا;حليل، وعندما تكون اادة 
  .)Å(بأسلوب يسمح بتحليل vتواها

  :رصد البيانات وحتليلها: ثالثاً

تقوم ا�راسات االستقرائية االستنباطية K أش©�ا الوصفية وا;جريبية � Yع 
ا%يانات حول الظاهرة موضع ا�راسة، وخاصة تلك ال� يستطيع من خال�ا 

وأن يتعرف إ_ العوامل اؤثرة  ا%احث أن يتعرف إ_ صورة الظاهرة Ó Kتمعها،
فيها، أو العوامل األخرى ذات العالقة معها وال� ترتبط معها بشà من األش©ل، 
فلو فرضنا حال ا%احث K دراسته القائمة � تتبع السمات الشخصية واألكاديمية 
لألستاذ ا�ام· واؤثرة K مستوى ا;حصيل األكادي¤ للطالب، فإن ا%احث 

يعمد بعد حgه للمفهوم اإلجرا´ للسمات الشخصية واألكاديمية موضع سوف 
ا�راسة، إ_ استقراء آراء عينة ا%حث من الطالب لoصد هذه السمات �ى 
مدرæ أفراد العينة؛ و�تمكن من ربطها مع مستوى Ìصيلهم األكادي¤، ومن 

ون الظاهرة ثّم فإن ظاهرة مسح السمات وتوصيفها من وجهة نظر الطالب ستك
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 ما سيكون Óتمع ا�راسة هو اجتمع الطالé اlي يمسح 
ً
موضع ا�راسة، وÁ%ا

من خالD ا%احث الظاهرة، واألداة ال� سيتتبع من خال�ا السمات سيعمل 
ا%احث � تقسيمها إ_ أبعاد ترصد متغo السمات ومع�ة عنه؛ �جمع من 

رصد ا%احث آراء العينة فإنه سيجمع ما خال�ا بياناته عن السمات، وبعد أن ي
 من ا%يانات 

ً
أفرغته من بيانات تصف متغo السمات، Aا سوف يوفر للباحث كما

ال� تصف السمات الشخصية واألكاديمية لألستاذ ا�ام·، و;تس½ للباحث 
فرصة اإلفادة من هذه ا%يانات للحكم � متغoات ا�راسة، فإن ا%احث �تاج 

ظم هذه ا%يانات بصورة علمية «يث يستنطقها فيما بعد ليستخلص منها ألن ين
 oي قام به للمتغlوقبل أن يعمد ا%احث إ_ اختبار )السمات(نتائج الرصد ا ،

فإنه «اجة ألن �دد ا7واص " السمات ومستوى ا;حصيل" العالقة بn اتغoين
ص ال� يستخرجها ا%احث من اإلحصائية للبيانات ال� Yعها، وتس� هذه ا7وا

ا%يانات باإلحصاء الوص§، واlي يقوم � وصف خصائص الظاهرة موضع 
  .ا�راسة من خالل عينة ا�راسة ال� استمدت منها ا%يانات

اتمثلة K ا;وزيعات )Å(وت�ز أهمية خواص وعناÊ اإلحصاء الوص§
يعات K أنها تلخص الشà العام ا;كرارية، والرسوم ا%يانية ال� تصور هذه ا;وز

;وزيع درجات السمة واتغo، بصورة �عل من السهل فهم هذه السمة وتصورها، 
إال أن هذه ا�داول ا;كرارية ورسومها قد ال تك§ ;وضيح السمة ادروسة 
 إ_ بعض اعلومات ا;فصيلية عن 

ً
واmكم عليها، بل إن ا%احث �تاج Á%ا

لسمة أو اتغo، فاعلومات ا;فصيلية عن درجات السمة توضح توزيع درجات ا
 �للباحث أفضل القيم األساسية ال� ت�ز خصائص السمة، وأهم هذه القيم ال
يستطيع من خال�ا ا%احث أن ي�ز خصائص السمة اقيسة «يث يستطيع 
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ل مقارنتها بغoها او إ¶اد العالقات بينها وبn السمات األخرى من خال
القيم الوسطى ال� تتمر¯ز حو�ا درجات السمة وال� تمثل : خصائصها اع�ة عنها

القيم اiمطية للسمة، حيث تدور Yيع القيم األخرى حو�ا، وتد@ هذه القيم 
خواص ال)عة ار¯زية وال� نقيسها بمقاييس تع� عنها من : احورية للسمة

  .الوسط والوسيط وانوال

تلك القيم : ل� تمّكن ا%احث من إظهار خصائص السمة ادروسةومن القيم ا
ال� تمثل صورة انتشار درجات السمة وتبعêها حول القيم ار¯زية، وهذه القيم 
تنظم iا اiمط اlي تتوزع فيه Yيع درجات أو قيم السمة ادروسة حول القيم 

ا;بعê قيم التشتت  ال� تشà مراكز السمة، وتس� هذه القيم ال� تع� عن
وا;باين، ومن ثّم فإن اقاييس ال� نقيسها بها تد@ مقاييس التشتت، ومن القيم 
ال� يصف بها ا%احث الظاهرة أو السمة تلك ال� يستطيع من خال�ا أن �دد 
موقع 8 درجة من درجات السمة ضمن اجموع ال1 �رجات السمة، أي إن هذه 

ع النسx لعالمة 8 فرد من أفراد الظاهرة K ا�سم ال1 القيم تعطينا اوق
 تأ� القيم 

ً
لعالمات أفراد الظاهرة، وأهمها ائينات والعالمات اعيارية، وأخoا

 nدروسة أو بال� تع� iا عن طبيعة العالقات واالرتباطات بn أجزاء الظاهرة ا
مات، أي إن هذه القيم تصف وغoها من الس) الظاهرة أو اتغo كà( السمة

الظاهرة أو اتغK o إطار ا%يئة واتغoات ال� Ìيط بها، وتس� هذه القيم 
  .بمعامالت االرتباط

اتغoات ( وبهذا يتبnّ أن اإلحصاء الوص§ يتضمن بيان خصائص الظاهرة 
  :ضمن مستويات) ال� Yع بياناتها من العينة

 ا%يانات استوى األول من ا%يا) أ 
ً
نات ال� تصف خواص الظاهرة إحصائيا

ال� يتم من خال�ا تبويب عناÊ السمة ومفرداتها K صورة منظمة تمكن 
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  :ا%احث من تصور الظاهرة وتصور بياناتها، ويتضمن هذا استوى

  عرض ا%يانات K جداول إحصائية*) 

 (* 
ً
� هذا ا;مثيل يعيد و" ا;مثيل ا%ياª" عرض ا%يانات اإلحصائية بيانيا

ا%احث تقديم بياناته لآلخرين � شà رسوم ومدرجات وÂوها حيث يمثل الرسم 
  .ا%ياª طبيعة اتغoات وقد يمثل صورة العالقة بينها

وسيكت§ الطرح K هذا اوضع ببيان استوى األول من مستويات ا;نظيم 
سة إ_ تنظيم ا%يانات و�Hدة اإلحصا´ للبيانات K جداول، وترجع حاجة ا�را

عرضها K جداول ورسوم بيانية إ_ حقيقة أن ا%يانات ا7ام ال� ¶معها ا%احث 
 oمن ا%يانات غ 

ً
 كبoا

ً
 Ìتوي كما

ً
K ا%حوث اإلنسانية واالستقرائية عموما

 
ً
 انظمة أو ابوبة، Aا ¶عل ربط ا%يانات اجموعة مع بعضها وا;عبo عنها أمرا

 � تنظيمها وتبويبها و�¶اد العالقات بn هذه ا%يانات، ومن أكê أش©ل 
ً
متوقفا

 K دة تبويب ا%ياناتHيدانية إ K ا%حوث ا
ً
 وأعظمها نفعا

ً
Hتنظيم ا%يانات شيو

  .جداول إحصائية وجداول تكرارية

  :)a(خطوات عمل ا�داول اإلحصائية وا�كرارية

Å- دىالفرق اطلق بn أك� قيمة وأصغر قيمة K ا%يانات ويساوي : إ¶اد ا
 إ_ حاصل الطرح قيمة واحد صحيح إذا �نت ا%يانات 

ً
اإلحصائية، مضافا

 ع¥ية، وقيمة واحد 
ً
 صحيحة، وقيمة ع¥ إذا �نت ا%يانات كسورا

ً
أعدادا

 مئوية
ً
  .باائة إن �نت ا%يانات كسورا

Ë- ديد عدد الفئات أو الصفوفÌ :القيمة الفض� وقد ا K تخصصونختلف ا
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، ورأى غoه أن )ÅË- �(لعدد الفئات أو الصفوف فرأى ا%عض أن أفضلها
ولو زاد عدد الفئات عن ع¥ين لفقدت ا�دولة قيمة ) �Ø-Ë(أفضلها

 .االختصار اقصودة منها وصارت ا%يانات مبعêة

Ñ- ديد أطوال الفئاتÌ :دى � عدد الفئات ويتم ذلك من خالل تقسيم ا
 فإن بإم©نه أن 

ً
اطلوب، و�ذا لم يرغب ا%احث Ì Kديد عدد الفئات مسبقا

قسمة ادى � ع¥ة ورصد اiتيجة ثّم قسمة ادى : �دد أطوا�ا من خالل
 nحصورة ب� ع¥ين ورصد اiتيجة ومن ثّم �تار طول الفئة من األرقام ا

  حواصل القسمة السابقة، وينصح ا�7اء
ً
 فرديا

ً
 . بأن يكون طول الفئة عددا

Ô- حدود الفئات nطلوب، ثّم �دد القيم : تعيويتّم ذلك بأن �دد طول الفئة ا
العليا وا�نيا ال� تنحg بينها بياناته، ثّم يبدأ بوضع حدود للفئات بتحديده 
 من مضاعفات 

ً
الفئة العليا وما يليها، و�تار اmد األد; للفئة العليا عددا

لرقم اlي يمثل طول الفئة، ثّم �دد اmد األ� للفئة العليا Òعله القيمة ا
 للفئة العليا

ً
 العليا �ميع ا%يانات مر¯زا

Ø - بعد استخراج حدود الفئات يقوم ا%احث ب±تيب الفئات : إ¶اد ا;كرارات
 من الفئة اال� إ_ ما دونها إ_ نهاية الفئات ا�نيا، وبعد ذلك �

ً
g تناز�ا

القيم اتكررة ما بn حدود 8 فئة من الفئات، ثّم �دد عدد القيم احصورة 
 عليه

ّ
 .برقم يدل

�-  
ً
ومن الطرق ال� تمكن ا%احث من تمثيل : تمثيل ا�دول ا;كراري بيانيا

 ادرج ا;كراري: * ا%يانات ال� نظمها 

  اضلع ا;كراري •

 انح½ ا;كراري النسx وائوي •
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 ;كراري ال±اك¤انح½ ا •

و� ادرج ا;كراري واضلع ا;كراري وانح½ ا;كراري يمثل ا%احث 
بيانات ا�دول � احور األف� واحور العمودي، فيجعل بيانات الفئات � 
احور األف� وبيانات ا;كرارات � احور العمودي، حيث يرصد � احور 

علية للفئات Òعل 8 منها قاعدة ستطيل يرتفع عنها األف� K ادرج اmدود الف
 بقدر تكرار الفئة

ً
و� اضلع يرصد ا%احث � احور األف� مراكز . بانيا

الفئات، و�دد نقاط تقاطعها مع احور العمودي K نقطة تكرار 8 فئة، ثّم يرسم 
nبوصله ب 

ً
وتكراراتها، وقد نقاط ا;قاطع ال� وضعها بn مراكز الفئات  مضلعا

 ªرسم بيا K منح½ بوصله بينها àضلع � شيس� انح½ يرسم رؤوس ا
ا;كراري، و� Áلب الظواهر الطبيعية الكونية واإلنسانية يكون توزيع 

، «يث تتمر¯ز Áلب ا;كرارات واشاهدات K  تكرارات
ً
 طبيعيا

ً
بياناتها توزيعا

 باالبتعاد عن وسط ا;وزيع با�اه مناطق حول الوسط، فيم تقل ا;كر
ً
ارت تدر¶يا

  .طرفيه

ومن نماذج الظواهر ال� ا£ذت شà انح½ الطبي· لسoها ظاهرة نمو 
اإلنسان مثًال كما صورها القرآن الكريم، وظاهرة نمو اخلوقات �iبات وغoه، 

���f��e��d|��{��~��_����������`����c��b��a}�من ذلك ما وصفه قول اهللا تعا_
u���t��s��r��q��p��o��n��m��l���k������j��i��h��gv������y��x��w
¥��¤��£� �¢�� �¡���� �~��}��|� �{��z¦� ����©��¨� �§
¶��µ��´���³��²��±��°��¯���®��¬��«��ª¸����¼��»��º��¹
���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿�� �¾��½z �C)� :1�   ف§ ظاهرة

��}� :ا7لق واiمو يسo انح½ الطبي· ;وزيع الظاهرة كما قال اهللا تعا_ �̀ � � � � � � � � � � � �_
c��b��ad� �z �j�KB]�� :�[0�  كمةmء وا�lفجميع سمات القوة واالقتدار وا ،

وغoها تبدأ K بداية حياة اإلنسان عند Hمة ب� آدم كما وصفها اهللا تعا_ ضعيفة 
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oالعمر،  أو غ K مو مع الزيادةiاالرتفاع وا K ملحوظة، ثّم تتدرج هذه السمات
إ_ أن تصل القمة K منتصف العمر أي K الوسط اmساé لعمر ب� آدم، ثّم تعود 

;عود إ_ حال ) مع نهاية الشباب وبداية الكهولة( ;±اجع بعد منتصف العمر
  .دمالضعف K الطرف اwاª من أطراف عمر ب� آ

و� الظواهر اإلنسانية يطرد توزيع Áلب هذه الظواهر ومشاهداتها     
 للمنح½ الطبي·، كما K ظاهرة نمو اmضارة أو عمر اmضارات، 

ً
وتكراراتها وفقا

و¯ما K ظاهرة توزيع القدرات العقلية وغoها K اجتمعات الب¥ية فقد أثبتت 
 
ً
  .)Ñ(كما K الشàللتوزيع الطبي· وبمح½ طبي·، ا�راسات أن توزيعها يسo وفقا

   

  
  
  
  
  
  
  
  

àالش)Ë (نح½ الطبي· ;وزيع الظواهر الكونية واإلنسانيةK احور األف� ( ا
، وقد يأ� هذا )قيم الظاهرة أو اتغo واحور العمودي تكرارات هذه القيم

 تدل � تمر¯ز انح½ � أش©ل من ا;فلطح أو االنبساط، ولكنها 
ً
Yيعا

ا;كرارات واشاهدات حول الوسط اmساé للمجتمع وتبعêها �ما ابتعدت هذه 
  .القيم عن الوسط
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  نموذج من ا�وزيع الطبيË يمثل توزيع القدرات الفكرية ومعدل ا£Êء) c(الش

وصف اiوع اwاª من خواص اإلحصاء الوص§ وال� يوظفها ا%احث K ) ب
مقاييس ال)عة : الظاهرة و� االستدالل � اجتمع واالستدالل لفرضية «ثه

، و² مقاييس وصفية تعطي فكرة عن القيم ال� )Å(ار¯زية للظاهرة ادروسة
، وتتضمن قياس )Ë(تتجمع حو�ا بيانات الظاهرة ادروسة وال� تمثلها العينة

  : ا7واص اإلحصائية ا;ا�ة

    Å (توسط %يانات الظاهرةالو  .سط اmساé أو ا

    Ë (الوسيط.  

    Ñ ( نوال  .ا
                                           

)Å(  M �D�:]' :/ ,¥a %K{# F�l$=.�−=�- d��E� ��K�Z�� M @�AB�� CD��;� ,?���� ,d�A�� � ,
	 ,6bE ,Y�I� #�2 ,mg;��+ ,+[[+/ ,�.�−��=> 

)Ë( �:]' :/ ,���E+1−+-> 
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  *éساmويع� عنه ب: الوسط ا)X (أو ) موع قيم ) سÓ وهو عبارة عن
 � عددها، ومن هذا الوصف تتبnّ أهمية الوسط ;عبoه 

ً
مفردات العينة مقسوما

وسطية تش�ت من القيم Yيعها، إذ ² تتشà من معدل عن Yيع القيم، فهو قيمة 
 
ً
قيم الظاهرة ادروسة، وlا يتأثر الوسط اmساé بالقيم اتطرفة، فلو فرضنا باحثا
¶ري دراسة مسحية حول ا�خل الشهري لألردنيv K nافظة إربد، وقام ا%احث 

فظهرت بn العينة  ،)معدل ا�خل(باختيار عينة عشوائية يمسح من خال�ا ظاهرة
، أو ظهرت بينها مفردات معدومة ا�خل، فإن القيم 

ً
مفردات دخو�ا مرتفعة جدا

ال� تع� عن هذه افردات سوف �مع مع بقية مفردات العينة اع�ة عن 
 àفإنها سوف تؤثر بش úمتوسط الظاهرة، وبا;ا 

ً
الظاهرة، ليستخرج منها Yيعا

ورية توسط ا�خول، وقد تعّد هذه اmالة أبرز عيوب مباK ì حساب القيمة اح
الوسط؛ فقد يتأثر بقيمة متطرفة واحدة فيظهر تمر¯ز العينة والظاهرة حول قيمة 
 عن Óموع قيم الظاهرة، و� اقابل فللوسط اmساé عند 

ً
 حقيقيا

ً
ليست تعبoا

شà نقطة اتزان توزيع تقييم أية ظاهرة أو متغo أهميته K ا;عبo عنها؛ باعتباره ي
، وهو بمثابة اiواة Å( K(قيم الظاهرة، فهو بمثابة ار¯ز اlي تدور حوY Dيع القيم

ا7لية إذا تصورنا الظاهرة خلية تدور قيمها حول مر¯زها، وAا يؤ¯د مر¯زية الوسط 
اmساé وتشكيله نقطة االتزان أن Óموع اÂرافات قيم الظاهرة عن وسطها مساٍو 

 .صفرلل

و� حال الفئات وا;كرارات يكون الوسط اmساé عبارة عن Óموع    
 � Óموع تكراراتها

ً
  .حواصل ¡ب مراكز الفئات K تكراراتها مقسوما

  وباعادالت الرياضية 

                                           

)Å( �:]' :/ ,F��8��� Y2*E++= z��E ,��KBH\��� ����:;�� (�� ?���h|^� ��K�A\�� ,7�V�E ,F¤3� ,
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  ")م س"ت ( مج=  س   

       
  مج ت

مراكز ) م س(ا;كرارات K ) ت(الوسط يساوي Óموع حاصل ¡ب أي إن
 � Óموع ا;كرارات

ً
   .الفئات، مقسوما

وAا ينب÷ إدراكه عن خاصة الوسط اmساé أن الوسط اmساé اأخوذ ألوساط 
العينات من Óتمع معn يق±ب أو يساوي وسط ذلك اجتمع، وسيظهر هذا عند 

فعند تكرار سحب العديد من العينات العشوائية بعدد  دراسة ا;وزيع العي�،
nجتمع وتتمر¯ز ) ن(معمثًال، فإن أوساط هذه العينات سوف تدور حول وسط ا

 لوسط 
ً
حوD، ثّم إن متوسط أوساط العينة العشوائية ال� نكررها سيكون مساويا

طبي· عند اجتمع، وبتمثيل بسيط إذا أردنا معرفة الوسط اmساé لضغط ا�م ال
 من العينات العشوائية من Óتمع من األصحاء، 

ً
اإلنسان السوي، وأخذنا عددا

وقمنا بقياس ضغط ا�م �ذه العينات، فإن متوسط أوساط الضغط للعينات سوف 
توسط الضغط K اجتمع، ثّم إنه سيتبn أن Óموع اÂراف قيم  

ً
يكون مساويا

 للصفرأوساط العينات عن وسط اجتمع  سوف 
ً
  .يكون مساويا

هو القيمة ال� Ìتل ار¯ز األوسط من حيث ال±تيب وا;درج بn : الوسيط
من مفردات قيم الظاهرة تقع فوق % �YØيع قيم ا%يانات اجموعة، أي إن 

منها تقع دونه، و�ذا �نت قيم ا%يانات � شà فئات فإن الفئة % �Øالوسيط، و
ع ضمن حدودها القيمة ال� تتوسط قيم اشاهدات أي الوسيطية ² الفئة ال� تق

عدد اشاهدات أو عدد العينة، فعند حساب مر¯ز االبن ) ن(، حيث Å/Ë+ن
األوسط K األÐة ال نستخدم الوسط بل الوسيط، و¯ذلك عند حساب ال�مة 

هم � : الوسطى K القرآن الكريم مثًال، فلو فرضنا أÐة مكونة من >سة أبناء
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أ�د وسل� وvمد وهبة وسعيد، فإن االبن اlي يقع K مر¯ز الوسيط �ذه : واúا;
، أي االبن اlي �تل ار¯ز اwالث وهو vمد، وعند اiظر Ø+Å÷Ë=Ñ KاألÐة هو 

من أفراد العينة األÐية وقعت فوقه ومثلها جاءت % �Øترتيب األبناء يتبnّ أن 
K ال±تيب، وحساب الوسيط K ات العينة رتبية،  دونهoال مب� � أن متغmهذه ا

 . وظاهٌر أنه ال يمكن حساب الوسط ثل هذه اmاالت

  :وmساب الوسيط K الفئات يستخدم الرياضيون اعادلة 

  طول الفئة× )ا�كرار ال·اك� للفئة قبل الوسيطية–ترتيب الوسيط +(ا�د األدÍ للفئة الوسيطية = الوسيط

  ال·اك� للفئة الوسيطيةا�كرار 

 � عن الوسط اmساK é اmاالت ال
ً
ويلجأ ا%احثون mساب الوسيط عوضا

 شاذة ومتطرفة Ìرف 
ً
يصعب فيها حساب الوسط، كما لو �نت ا%يانات Ìوي قيما

الوسط بتطرفها، و¯ما K ا%يانات وا;وزيعات ا;كرارية افتوحة K نهايتها السف� 
يا، وال يمكن حساب الوسيط تغoات من استوى االس¤، فمثل ونهايتها العل

هذه اتغoات ليس �ا درجات يمكن ترتيبها، وlلك ال يمكن حساب الوسيط 
 ما 

ً
إال تغoات من مستوى الرتبة أو اسافة أو النسبة، إال أن الوسيط Á%ا

  .)Å(يستخدم مع اتغoات الرتبية

 ما بn افردات اإلحصائية، و� حال الفئات وهو القيمة األ: انوال
ً
كê تكرارا

 gتنح �فانوال هو الفئة ال� تكررت مفرداتها بأك� تكرار، أو هو القيمة ال
K الفئة ال� تقع أمام أك� ا;كرارات، ويعّد انوال أفضل مقاييس ال)عة ار¯زية 

 ¶)K)Ë وصف ا%يانات اiوعية
ً
ري دراسة � تباين ا�نسيات K ، فو فرضنا باحثا

 ، و;ميÝ عناÊ العينة K ا7اصية ادروسة)دé مثالً ( إحدى ا�ول العربية
                                           

)Å( �:]' :/ ,7}E *�'10=> 
)Ë( �:]' :/ ,�K�A\��� ?g3*�� j�h|^� ,���E=0> 
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 تمثلها، كما K ا�دول) ا�نسية(
ً
 )Ø(قام ا%احث بإعطاء هذه ا7اصية أرقاما

  رمز ا7اصية  ا�نسية
  Å  اإلمارا�
  Ë  السعودي
Gالعرا  Ñ  

  Ô  الفلسطي�
ªاالرد  Ø  
ªاإليرا  �  
  	  السوري

  ا�ندي  
úا%نغا  �  
�  �Å  الكوي
  ÅÅ  اgي

  ÅË  أجنx أورو�
  ÅÑ  األمريكي

  ÅÔ  غo ذلك

ثّم قام ا%احث بقياس اتغK o اجتمع أو K عينات تمثله، فحصل D من 
 من ا%يانات اiوعية اع�ة عن ا�نسية، واستطاع ا%احث أن 

ً
عملية الرصد كما

 ألعداد األجانب من العرب وغo العرب K انطقة، فإن هذه 
ً
 تكراريا

ً
يضع جدوال

نه أن يعا�ها بإخراج الوسط مثًال، فال األعداد ال� حصل عليها ا%احث ال يمك
يستطيع أن يقول أن الوسط بn العرب اقيمn هو كذا، ولكنه يستطيع أن 
يستخرج انوال ألكê ا�نسيات وأك�ها K انطقة من العرب وغoهم، 
 K ا�راسات االجتماعية والس©نية، وقد يوظف K نوال قد يوظفواستخراج ا
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األيديولوجيات ا�ينية واmزبية للمقيمK n انطقة، وقد توظف  السياسة عرفة
مثل هذه اiتائج �راسة ا�جرات والظواهر االجتماعية، وقد تبnّ من هذا اثال 
أن انوال هو األنسب للتعبo ولوصف ا%يانات اiوعية واتغoات االسمية 

 .ا;صنيفية

والختبار " السمات"ة لوصف اتغoات اختيار مقاييس ال)عة ار¯زي**      
  :عالقات اتغoات مع بعضها

يعتمد اختيار ا%احث ألحد مقاييس ال)عة ار¯زية �ع� به عن قيم ا%يانات 
 K ي ¶مع بياناته و� مستوى القياس، بمع½ أنهlا oتغال� Yعها � نوع ا

لح لتراسة استخدام أحد حال اتغoات االسمية ومقاييسها قد يكون األص
مقاييس ال)عة ار¯زية السابقة، وذلك بناًء � ما أثبتته ا�راسات من أن لà نوع 
من اتغoات مقاييسه األصلح وال� تع� عنه، و� اإلم©ن اختصار قواعد ذلك 

K)Å(:  

- K نوال  :يستخدم ا

قياس اتغoات االسمية، حيث ال يصلح لوصف السمات االسمية سوى *    
 nا7اصية ب K نوال، فال يصلح استخراج الوسط أو الوسيط لوصف االختالفا
اlكور واإلناث فليس �ذه ا7اصية وسط، كما إن األرقام ال� تع� عن ا�نس ال 

لنستخرج الوسط والوسيط، Ìمل دالالت رياضية حقيقية يمكن Yعها وقسمتها 
 أن هذه األرقام جعلت ;ع� عن االختالف K ا7اصية وفرق 

ً
فقد تبnّ سابقا

  .السمة �ى أفراد أو عناÊ العينة

عندما �تاج ا%احث لقياس Ðيع حورية ا%يانات من مستوى الرتبة *    

                                           

)Å( �:]' :,7}E *�' /111 
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oتغ  .اتواسافة والنسبة، فإن انوال يزوده بدالالت مباìة حول ا

    * 
ً
Hشيو êأية درجات السمة أك nنوال إذا أراد أن يبيستخدم ا%احث ا

 
ً
 . وتكرارا

يستخدم ا%احث الوسيط للتعبo عن قيم ا%يانات ال� Yعها حول الظاهرة  _
  :K حال

 من *    
ً
 رتبيا

ً
أن يكون اتغo اlي يع� عن قيمه بالقيم ار¯زية متغoا

وسيط K هذه اmال يشà مر¯ز الرتب، K حn ال يستطيع مستوى الرتبة، فال
ا%احث أن يستخرج الوسط وانوال من الرتب، فال يصلح أن تستخرج انوال 

األول، اwاª، اwالث، وهكذا، ولو تكررت إحدى الرتب فال : %يانات رتبتها
 
ً
  .يس� تكرارها منواال

    *تغoات الفئوية والنسبية K حال يستخدم ا%احث انوال �ع� به عن ا
 êطبي· «يث يك oوغ 

ً
 ملتويا

ً
�ن توزيع هذه اتغoات K اجتمع توزيعا

  .تكرار القيم اتطرفة

  :يستخدم ا%احث الوسط K حال -

  أراد ا;عبo عن قياس اتغoات الفئوية أو النسبية*    

  أراد أن �دد القيمة ار¯زية للتوزيع*    

أراد القيام بتحليالت إحصائية تعمل � األوساط كما K اختبارات  *   
 nت� العالقة ب£ �اعنوية ال� تعمل � األوساط، كما K اختبارات اعنوية ال

، فتخت� )t&z(متغoات من مستوى اتغoات النسبية والفئوية ومنها اختبارات
  "األوساط" العالقة بn قيمها احورية

اiوع اwالث من خواص اإلحصاء الوص§ وال� يوظفها ا%احث K ) ج   
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وصف الظاهرة و� االستدالل � اجتمع واالستدالل لفرضية «ثه ما يس� 
 )Å(بمقاييس التشتت

ً
، وتكمن أهمية مقاييس التشتت K أنها تعطينا مؤìا

الشà اlي  لالختالف وا;باين K توزيع درجات السمة، ضمن اإلطار العام أو
تتوزع فيه هذه ا�رجات، فمقاييس التشتت تع� عن تبعê القيم حول القيمة 

  .ار¯زية �ا، ;دiا � ا;باين والفروقات بn هذه القيم

  :وتتضمن

  ادى اطلق وادى الربع* 

  ا;باين أو التشتت* 

  االÂراف اعياري* 

جموHت ال� تتقارب K مقاييس ويستخدمه ا%احث للمقارنة بn ا: ادى* 
ال)عة ار¯زية، ألن مثل هذه اجموHت قد تتباين بينها K تشتت ا%يانات 
 nطلق عن الفرق بواÂرافها عن الوسط و�ن تساوت K أوساطها، ويع� ادى ا
أك� قيمة وأصغر قيمة بn بيانات اتغo، و� حال ا�داول ا;كرارية والفئات 

دى عن الفرق بn اmد األ� للفئة العليا واmد األد; للفئة الصغرى، فلو يع� ا
 K ا;حديات اعاÊة، وجاءت عالمات 

ً
فرضنا أن أستاذين يدرسان مساقا
úحو ا;اiالشعب � ا K طالبهما :nالشعبة األو� عالماتها ما ب )ÔØ_�Ø( ،

nانية عالماتها بwوالشعبة ا )	Ø-��(و«سا ، éساmأو الوسط ا nّب األوساط تب

(اwانية، وأن الوسط اmساé لعالمات الشعبة )�
(لعالمات الشعبة األو� Ñ( ،

 بأن عالمات الشعبتn متقاربة وأن
ً
تقدير  فإن االعتماد � األوساط يعطي حكما

األستاذين متقارب K حn أن حساب ادى النتشار عالمات الطالب K هذه 

                                           

)Å( M �D�:]' :/ ,6*\�  *�'�[=−�=, ,&/ ,¥a %K{# F�l$=-1−0[+/ ,7�VE� ,0�−1=> 
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o إ_ ا;باين K استوى بn الشعبتn، فالواضح أن الشعبة األو� تدور الشعب يش
درجة، K حn تدور عالمات طالب الشعبة اwانية ) �Ø(عالمات طالبها K مدى 

درجة، وبا;اú فإن الشعبة األو� بn عالمات تباين بnّ فÀ مبعêة ) K)ÑÑ مدى
ة، وقد يكون �ذا ا;بعê دالالته حول الوسط أكê من عالمات الشعبة اwاني

اإل¶ابية أو السلبية عند تفسo اiتائج باiظر إ_ هدف ا�راسة والغرض منها، 
ف§ اثال السابق قد يف¨ تباين العالمات بصورة تنبئ عن إ¶ابيته فقد يدل � 
 أن أداة القياس مناسبة لس� الفروق بn مستويات الطالب مثًال، فيَم ينظر إ_
 nب Ýدرس لم يظهر الفروق ويمعالمات الشعبة القليلة ا;باين بأن أسلوب ا

  .الطالب بالشà اطلوب

وAا يعيب مقياس ادى اطلق اعتماده K تقدير تباعد ا%يانات وتشتتها � 
nمن القيم : قيمت nالقيمت nقد تكون هات nح K ،القيمة العليا والقيمة ا�نيا

كما تبnّ؛ وlا فقد طّور اختصون للحكم � تباين ا%يانات أو تشتتها اتطرفة 
عن وسطها ما يس� بادى الرب·، وفيه تتم تنحية القيم اتطرفة من أ� ال±تيب 
ومن أسفله، حيث تقوم فكرة ادى الرب· � حذف الربع األ� من ا%يانات 

ذه العمليات ستضمن حذف القيم وحذف الربع األد; منها، وبا;اú فإن ه
اتطرفة والشاذة من أ� تدرج ا%يانات ومن أسفلها، ومن ثّم ستكون مع�ة بدقة 

  أك� عن �انس ا%يانات أو تشتتها

  :ويقاس المدى الربيعى بالمعادلة 

  الربع األول –الربع اwالث = ادى الرب·

والربع اwالث مئn تنقسم افردات اإلحصائية عند قيمته إ_ قسمn، «يث 
تقع ثالثة أرباع افردات Ìته وربعها يقع فوقه، وأما الربع األول فهو ائn اlي 
تنقسم افردات عنده إ_ قسمn «يث تقع ربع قيم افردات Ìته واwالثة أرباع 
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  .اتبقية تكون فوقه

   قانون ائn والوسيط فإنوبالعود إ_

– Ô/نÑ+( للفئة ال� يقع فيها الربع اwالثالفعß اmد األد; =الربع اwالث

  الفئة طول×  )فئة الربع اwالثا;كرار ال±اك¤ للفئة قبل 

      تكرار فئة الربع اwالث      

ا;كرار – Ô/ن(+األول للفئة ال� يقع فيها الربع الفعß اmد األد; =األولالربع 
  الفئة طول×  )فئة الربع األولال±اك¤ للفئة قبل 

       تكرار فئة الربع األول

تبnّ فيما سبق أن قيمة ادى اعتمدت K : ا;باين واالÂراف اعياري*  
حسابها � الفرق بn القيمتn العليا وا�نيا من قيم ا%يانات، بينما اعتمدت قيمة 
ادى الرب· � قيم نصف ا%يانات «ذفها القيم K أ� سلم ا%يانات أي الربع 

دون الربع األول، وبهذا فإن اmكم � تشتت األ�، وحذفها القيم الواقعة 
 من قيم 

ً
ا%يانات وتوزيعها عن الوسط K �تا اmا;n يكون قد أغفل كما

ا%يانات ال� دخلت بn مفردات الظاهرة ادروسة، و;جنب حذف أية قيمة عند 
حساب ا;جانس وا;باين بn قيم مفردات الظاهرة فقد عمل اختصون � 

;باين واالÂراف اعياري للحكم � تشتت ا%يانات Yيعها، دون تفعيل ا
  .االستغناء عن أية قيمة ح� حال كونها متطرفة أو شاذة

       
ً
 عن وسطها مقسوما

ً
وا;باين يع� عن Óموع مربعات اÂرافات القيم Yيعا

ن، و� حال ا;كرارات ي¸ب Óموع / Ë)س  -س(� عددها، أي Óموع
ت اÂرافات القيم Ó Kموع ا;كرارات ثّم يقسم � Óموع ا;كرارات، وقد مربعا

جعلت هذه القيمة الÂرافات القيم عن وسطها تربيعية ;جنب مش�ة أن Óموع 
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، و;جنب قيمة ال±بيع ال� ظهرت 
ً
 عن وسطها تساوي صفرا

ً
اÂرافات القيم Yيعا

استعاض اختصون بقيمة  K ا;باين عند اmكم � تشتت ا%يانات فقد
االÂراف اعياري ;ع� عن تباين واÂرافات القيم K توزيعها حول الوسط، 
واالÂراف اعياري عبارة عن ا�ذر ال±بي· للتباين وبهذا تظهر القيمة اmقيقية 

  .الÂرافات القيم عن وسطها دون تربيعها

  Ë)س  -س (مج) جذر=   (ع  

  مج ت     

إ_ عدد العينة أو اشاهدات ال� يدرسها ا%احث، فيَم ) ن(تشo حيث 
oإ_ تكرارات القيم أو تكرار الفئات) ت(تش.  

اiوع الرابع من خواص اإلحصاء الوص§ وال� يوظفها ا%احث K وصف ) د
الظاهرة و� االستدالل � اجتمع واالستدالل لفرضية «ثه ما يس� بمقاييس 

Ìديد درجة العالقة بn اتغoات اختلفة ال� تتكون منها  العالقة، ووظيفتها
الظاهرة فيما يس� باالرتباط، وقد تّم ا;عريف باالرتباط عند دراسة أش©ل 
 ،êين أو أكoمتغ nا�راسات الوصفية، واالرتباط مفهوم إحصا´ يوضح العالقة ب

mا K اتoتغدوث بشà طردي أو «يث يع� عن اق±ان بعض الظواهر أو ا
، ف�ما ارتفعت درجة اmرارة ترتفع درجة ا;بخر فاالرتباط بn درجة )Å(عك�

اmرارة ودرجة ا;بخر طردي واضح، و%ما زاد الضغط � الغاز قّل حجمه 
فالعالقة بn حجم الغاز ومقدار الضغط عليه عكسية، وباiظر إ_ تنّوع 

ت االرتباط وطرق حسابها، و�راسة اتغoات وتعددها فقد تعددت معامال
 من أهداف العلم أال وهو 

ً
االرتباط أهميتها K ا%حث العل¤ ؛ فÀ تؤدي هدفا

 بn متغoين فإن هذا سيع� إم©ن تقدير قيمة أحد 
ً
ا;نبؤ، فإذا �ن االرتباط قويا

                                           

)Å( �:]' :/ ,F��8��� Y2*E+=� ,dA�� ?��� ,�-0−�,=> 
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 أم ع
ً
 اتغoين عند معرفة قيمة اتغo اآلخر، ومعرفة ا�اه العالقة طرديا

ً
  .كسيا

  معامل ارتباط سبoمان* معامل ارتباط بoسون : * وتتضمن مقاييس االرتباط

  معامل ارتباط فاي* معامل بايسoيال *  

وهو مقياس خطي يصف العالقة بn اتغoات : معامل ارتباط بoسون*     
وضعه �رل بoسون، وقد اعتمد K وضع مقياسه � افهوم العل¤ لالرتباط، 

هو عبارة عن متوسط Óموع ) س،ص(إن Hمل االرتباط بn متغoين مثلحيث 
�، أو هو متوسط )س،ص(حواصل ¡ب القيم اعيارية اتناظرة Ó Kموع

 بالوحدات اعيارية) س،ص(حواصل ¡ب اÂراK قيم
ً
  .عن وسطيهما مقدرا

  

:معامل ارتباط بoسون وباعادالت الرياضية
  )ص  -ص (×)س  -س( مج 

  Ë)ص  –ص (مج×Ë)س  –س (مج جذر

ويستخدم K ا%يانات ذات القيم الكبoة عندما : معامل ارتباط سبoمان*     
�تاج ا%احث معامل ارتباط تقريx، حيث يستعيض بالرتب عن القيم الكبoة 
;قليل صعوبة العمليات اmسابية، كما يستخدم K إ¶اد العالقة بn متغoين 

العالقة بn مر¯ز الطالب K صفه  أحدهما � األقل بياناته رتبية، كما K قياس
)،ªاwاألول، ا...oاألخ ،ìاته، ) العاl ومفهومه xين أحدهما رتoتغفهذين ا
 ) مر¯ز الطالب(

ً
، فال يصلح mساب االرتباط )مفهوم اlات(واآلخر يعّد فئويا

ليست D قيم رياضية ) اتغo س( بينهما معامل بoسون؛ ألن مر¯ز الطالب
  . ها Aكن، فهو متغo رتx كما تبnّ حساب وسط

      )Ëف( مج× �           : ومعادلة ارتباط سبoمان 
  )a - ;ن(×ن  
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و� حال استخدام سبoمان تعطى ا%يانات اتعلقة بالفرد أو باشاهدة الواحدة 
قيمة لà من اتغoين اع�ين عن الظاهرة فيها، فلو �نت ا%يانات تعالج العالقة 
بn ا;حصيل العل¤ والصناý مثًال وأخذت إحدى مواد ا;حصيل العل¤ 
بعالماتها، و�حدى مواد ا;حصيل الصناý برتب الطالب ا;در¶ية فيها، 
 لà فرد من أفراد الظاهرة، فإن حساب سبoمان يتطلب 

ً
ثّم ّأعطيت العالمات رتبا

الواحدة، ومن ثّم تربيع  إ¶اد الفروق بn رتب عالمات الفرد نفسه أو اشاهدة
 nومن ثّم يطبق القانون إل¶اد االرتباط ب 

ً
هذه الفروق وYع مربعات الفروق Yيعا

عالمات ) �(مستوى أو رتبة ا�رجتn لà فرد من األفراد، فمثال يتضمن ا�دول 
عن مستوى ) س(ست طالب K ا;حصيل العل¤ والصناý، حيث تع� 

وتم حساب رتبة . عن عالمة ا;حصيل الصناý) ص(� ا;حصيل العل¤، فيما تع
8 طالب K ا;حصيل العل¤ والصناý، و�¶اد الفرق بn هاتn الرتبتn ثم تربيع 
الفرق، كما يتضح K األعمدة اwالثة األخoة من ا�دول، ومن خالل حساب 
 Óموع مربعات الفروق بn الرتب يمكن استخدام القانون K حساب معامل

ßمان كما يoارتباط سب :  

  	/Ë�]/[(�×)Ñ�-Å=[(Ô(×�= [معامل االرتباط للجدول السابق 

  نموذج اق·ان بيانات فئوية ورتبية :)f(ا�دول

  عناÐ العينة
عالمة 

  )س(العل�
عالمة 

  )ص(الصنا�
رتبة 

  س
  مربع الفرق بp الرتب  رتبة ص

  �=Ñ  Ñ  )Ñ-Ñ(Ë  اwالث  		  أ�د

  رياضÑ  ا7امس  Ë  Ø  )Ë -Ø(Ë)=-Ñ(Ë=�  
  �=Ë)�-�(  �  �  السادس  �Ø  مؤمن

  Å  Ë  )Å-Ë(Ë)=-Å(Ë=Å  اwاÔ  ª�  إبراهيم
  �=Ô  Å  )Ô-Å(Ë)=Ñ(Ë  األول  Ø	  وائل
  Ø  Ô  )Ø -Ô(Ë)=Å(Ë=Å  الرابع  Ñ	  معاذ
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 اتÓموع مربع
  الفروق

        Ë�  

  

  :معامل ارتباط بايسsيال *    

 إ_ ويستخدم لقياس االرتباط اwنا´ بn متغoين 
ً
أحدهما منقسم اعتباريا

، كما يستخدم )ناجح، راسب( قسمn، كما K حالة اتغoات االسمية والرتبية
لقياس االرتباط اwنا´ بn 8 بعد من أبعاد اقياس مع قيمة االختبار ال1 

ويستخدم اختبار بوينت بايسoيال الختبار العالقة بn اتغoات اwنائية . للمقياس
كما K اختبار لرصد العالقة بn ا;حصيل وا�نس، أو اختبار الستطالع  كذلك،

  .الرأي العام من جنس أوافق وال أوافق

 ٢ن -١ن(جذر×) ٢س – ١س(      ومعادلة بوينت بايسي(

       
  ع×ن

ويستخدم الختبار وقياس العالقة إذا �ن أحد اتغoين : معامل ا;وافق* 
  _بينهما يقاس بصورة كمية الثين ترصد العالقة

ً
واآلخر يقاس بصورة  _رقميا

 _كيفية
ً
راسب، ضعيف ( كأن يكون أحد اتغoين مستوى ا;حصيل _وصفيا

  .)فاي(ويس� معامل ا;وافق ....) مقبول، متوسط

ومن معامالت االرتباط ال� ¶در با%احث  ا;عرف إ_ ميادين *       
تغoات االسمية مع بعضها ويد@ معامل ارتباط معامل االرتباط بn ا: استعما�ا

، فاتغo األول تصني§ كرامo للتوافق، كما K دراسة العنوسة عالقتها با�نس
، ومن معامالت )أعزب، مáوج( ، واتغo اwاª تصني§ اس¤)ذكر، أن<( اس¤

مدا، ولقياس االرتباط ال� تقيس العالقة بn اتغoات االسمية معامل ارتباط ال
العالقة بn متغoين رتبيn يستخدم ا%احث معامل ارتباط سبoمان اlي مّر 
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، كما K إم©ن ا%احث أن يستخدم معامل كوريتون ومعامل ثيتا لقياس 
ً
سابقا

xين أحدهما اس¤ تصني§ واآلخر رتoمتغ nالعالقة ب)a(.  

، )Ë(اواقع النسبية مقاييس: اiوع ا7امس من خواص اإلحصاء الوص§) ه
اوقع النسx لعالمة أحد أفراد العينة باقارنة بباG عالمات  ووظيفتها تقدير

  :أفرادها، وتتضمن

و² الرتب الوسيطية ال� تقع العالمة ضمنها، أو ² اiقط ال� : اDئينات*    
  .تقسم مدى توزيع ا%يانات إ_ أجزاء مئوية

من ا%يانات % �Åى توزيع ا%يانات إ_ قسمn تقع فائn ع¥ة مثًال يقسم مد
منها فوقه، فلو قلنا إن درجة الطالب K أحد االمتحانات وقعت % ��دونه فيما تقع 

 nئ% �Ôمن الطالب تقع درجاتهم دونه، فيما تقع % ��، فإن هذا سيع� أن ��K ا
بها م©ن افردة  من العالمات فوق عالمته، فائn هو نقطة العينة ال� يتحدد
وأن افردة %) ��Å(وموقعها K جسم بيانات العينة، � اعتبار أن بيانات العينة 8ٌ 

àإحدى درجات هذا ال K تقع.  

 � ،nئوÌسب قيمة ائn بمعادلة الوسيط مع تغيo رتبة الوسيط إ_ رتبة ا
  :اiحو

  

َت للفئة - ]aÕÕ/ن ×رقم اDئp  رتبة اDئp وÓ+ ([ا�د األدÍ للفئة اDئينية
  طول الفئة×   ) قبل اDئينية

  تكرار الفئة المئينية     
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إن تقدير استوى اlي Ìصل عليه إحدى افردات أو : العالمات اDعيارية*
ا%يانات ال يكون بمقارنتها بالقيمة اقفلة أو ا;امة، و�نما يكون بتقدير 

افردات ال� تنت¤ إ�ها بصورة �ية، فقد �صل مستواها أو م©نتها بn قيم 
K مادة أخرى، وبمقارنة 8 % �
K مادة، و� عالمة % ��طالب � عالمة 

عالمة مع Óموعتها ووسط تلك اجموعة يتبn أن مئn الطالب K العالمة اwانية 
ديره K ، وبهذا يتبn أن تق%�
، فيما �ن مئينه K العالمة األو� %���ن 

اجموعة اwانية أ� من تقديره K اجموعة األو�، وبناًء � هذا وح� تصح 
اقارنة بn درجتn أو عالمتn مأخوذتان من Óموعتî nتلفتn فقد اصطلح 
الرياضيون � ما يس� بالعالمة اعيارية، وال� يتوحد بتقديرها معيار اmكم 

الوسط  -العالمة= (عها، وقيمة العالمة اعيارية� مستوى العالمة ضمن Óتم
جموعتها éساmعياري، أي أن) / ا  :االÂراف ا

  س     -س  =  ز   

ع      
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  :اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل لتحليل البيانات: لثاًثا

بعد أن يقوم ا%احث بمعا�ة ا%يانات ال� Yعها من العينة عن طريق األداة، 
ويستخلص منها الوسط اmساé والوسيط حال حاجته واالÂراف اعياري وا;باين 
وا�رجة اعيارية وانح½ اlي يمّثل ا%يانات، فإنه سيعمد إ_ توظيف هذه 

  : ا7واص اإلحصائية K االستدالل �

Å. ي أخذ منه ا%احث العينة، فيستدل منlا7واص اإلحصائية للمجتمع ا
الوسط اmساé للعينة � الوسط اmساé للمجتمع، ومن االÂراف اعياري للعينة 
� االÂراف اعياري للمجتمع، وبذا يستنتج ا7واص اإلحصائية للمجتمع من 

يانات ال� Yعت منها، ويس¤ ا7واص اإلحصائية ال� استخرجها للعينة من ا%
اتخصصون ا7واص اإلحصائية للمجتمع بأكمله باعلمات أو ا%ارمي±ات، 
فاعلمات عبارة عن األرقام واألعداد ال� تصف اجتمع من وسط ووسيط 
ومنوال ومدى واÂراف معياري وتباين، فيما تد@ ا7واص اإلحصائية للعينة 

�Yع ا%احث بياناته منها اإلحصائيات، فÀ عبارة عن  اجáأة من اجتمع وال
األرقام واألعداد ال� تصف العينة وتمثلها من وسط ووسيط ومنوال وتباين 
 

ّ
واÂراف معياري،ويرمزون لà من اعلمات واإلحصائيات برموز رياضية تدل

جتمع عليها، وتستخرج إحصائيات العينة � اعتبار أنها ستكون Aثلة علمات ا
  .)Å(مع�ة عنها K االستدالل � الظاهرة ادروسة و� توصيف اجتمع

 2σلالÂراف اعياري، σللوسط اmساé، و  µ: ويشار إ_ معلمات اجتمع بـ
عامل االرتباط، و ρللتباين، وπ  للنسبة،  فيما يشار إ_ اإلحصائيات ا7اصة

ßعلمات كما ي Sللوسط اmساé للعينة، و x:   بالعينة وال� تقابل هذه ا

                                           

)1( Gardner.R.C.(2001) Psychological Statistics Using SPSS for Windows.Upper Saddle 

River, NJ:Pretice Hall. p 5  
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2لالÂراف اعياري للعينة، و
S  للتباين، وr عامل االرتباط، وp للنسبة.  

جراء هذه ا;حليالت وا7لوص إ_ هذه ا7واص اإلحصائية، فإن وبعد إ" 
ا%احث إذا أحسن K اختيار العينة امثلة جتمع ا�راسة، فإن إحصائيات العينة 
 éساmجتمع، أي إن الوسط ا يعكس معلمات ا

ً
 جيدا

ً
سوف تشà للباحث تقديرا

جتمع ا�راسة بأ éساmثًال للوسط اA كمله، ولكن ينب÷ أن يضع للعينة سيكون
 
ً
 من إحصائيات العينة مطابق تماما

ً
ا%احث K اعتباره أن ليس هناك إحصائيا

علمة اجتمع ال� تقابله")Å( ، " جتمع و�حصا´ العينةويس� الفرق بn معلمة ا
=−xخطأ اعاينة، فمثًال خطأ اعاينة لألوساط اmسابية  µε ة الوسط أي معلم  

وهكذا خطأ اعاينة K االÂرافات . الوسط اmساé للعينة -اmساé للمجتمع
اعيارية

 
s−=σε    nتوقع وجوده ب، وخطأ اعاينة يع� بصورة Hمة عن ا;باين ا

اتوسطات، أو بn معلمات اجتمع و�حصائيات العينة، واlي يرجع وجوده إ_ 
الصدفة أو إ_ أخطاء K اختيار العينة، ومن ثّم فإن هذا ا7طأ يشo إ_ احتمال أن 

فروق بn اجموHت، أن تكون تكون الفروق بn اتوسطات اعنية بتفسo ال
هذه الفروق راجعة إما إ_ الصدفة، أو إ_ أخطاء K اختيار ا;صميم االئم 

  .)Ë(لتراسة

وHدة يصعب تقدير خطأ اعاينة ألن معلمات اجتمع غo معروفة، ولكن   
فمن امكن تقدير حجم ا7طأ من خالل إHدة اختبار عينات بنفس اmجم من 

نفسه ثّم حساب قيمة اإلحصا´ اراد معرفة حجم ا7طأ فيه، وحساب اجتمع 
قدار خطأ اعاينة،  

ً
 مقبوال

ً
االÂراف اعياري K قيم هذا اإلحصا´ يعطي مؤìا

وهو مقياس لتشتت ) Standard Error(وهو ما يشار إ�ه Hدة با7طأ اعياري 

                                           

)Å( / ,6�#�8K�0�� W�\�> 
)Ë( �:]' :/ ,"%E+01/ ,6�#�8K�� ,=-0> 



 ٣٣٢  

عياري توسطات العينات ويعرف ا7طأ ا)  µ( أوساط العينات حول اعلمة
، )Å("بالنسبة توسطها العام واlي هو متوسط اجتمع اأخوذة منه هذه العينات

وهذا الوصف للخطأ اعياري K العينة، فا7طأ اعياري يع� عن Óموع أخطاء 
 nجتمع، ف§ حال حساب الفرق باعاينة إلحصاءة العينة بالنسبة علمة ا

 من Yع بياناتها، تس� نواتج معلمات اج
ً
تمع و�حصائيات العينة استخرجة فعليا

الفرق بn 8 معلمة وما يقابلها من إحصائيات العينة بأخطاء اعاينة، ونستطيع 
ا;عرف إ_ مقدار خطأ اعاينة أو ا7طأ العي� K الوسط اmساé من حساب 

يستخرج ا%احث إحصائية ، ولكن Á Kلب ا%حوث وا�راسات )َس _م(الفرق 
العينة ليس±شد بها ويستدل � معلمة اجتمع، وبا;اú فإن معلمة اجتمع سواًء 
من وسط حساé أو اÂراف معياري أو تباين لن تكون معلومة للباحث، و� 
اقابل هناك ا;وزيع العي� اiظري اlي يستطيع من خالD ا%احث أن �اكم 

ات العينة ومعلمات اجتمع من خالل القوانn الرياضية، و� العالقة بn إحصائي
هذا ا;وزيع العي� يس� Óموع الفرق بn إحصائيات عدد من العينات العشوائية 

، وبn معلمة اجتمع اlي أخذت منه هذه العينات يس� )ذات العدد نفسه( 
ن خالل القوانÓ nموع الفرق با7طأ اعياري، ويمكن حساب ا7طأ اعياري م

 من حساب ا7طأ اعياري 
ً
الرياضية ال� تدل عليه، ويستفيد ا%احث عمليا

بقانونه بأنه يقدر من خالل معرفة هذا ا7طأ اmدود ال� تقع فيها معلمة اجتمع 
 أن ا%يانات ال� يصنفها ا%احث 

ً
بالنسبة إلحصا´ العينة، فإنه قد ثبت علميا

، فإنه وباالعتماد � ويستخرج إحصائياتها و
ً
 طبيعيا

ً
� حال كونها موزعة توزيعا

من متوسطات 8 % 
�خواص ا;وزيع السوي، يستطيع ا%احث أن ¶زم بأن 
العينات ال� يمكن أخذها من اجتمع تقع بn خطأ معياري واحد فوق اتوسط 

ع ما بn من هذه اتوسطات تق% ��العام وخطأ معياري واحد Ìته، وأن ¶زم بأن 
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من % ��خطأين معياريn فوق اتوسط العام وخطأين معياريn دونه، و¶زم بأن 
هذه اتوسطات تقع بn ثالثة أخطاء معيارية فوق اتوسط العام وثالثة أخرى 

  احتماالت متوسط اDجتمع مقيسة Rدود ا:طأ اDعياري

 ,mg;�� d�E� �K�Z�� M j�h|^� �2�B� ,"%E �:]'� ,+<�-−�,  

 

خطأين معياريn فوق اتوسط العام وخطأين معياريn دونه، و¶زم بأن 
هذه اتوسطات تقع بn ثالثة أخطاء معيارية فوق اتوسط العام وثالثة أخرى 

  . )Å(دونه

  

  

  

  

  

  

  

  

احتماالت متوسط اDجتمع مقيسة Rدود ا:طأ اDعياري) d(ش 
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àالش)Ô(  

وmساب ا7طأ اعياري اiاتج عن أخطاء اعاينة K اmالة السابقة يستخرج 
= ا%احث ا7طأ اعياري بقانون ا7طأ اعياري 

n

σ
ε ، أي إنه عبارة عن حاصل =

قسمة االÂراف اعياري للمجتمع � جذر عدد العينة، أو هو عبارة عن 
 � جذر االÂراف اعياري للعينة مق

ً
) Å-عدد العينة (سوما

1−
=

n

δ
ε  

فلو فرضنا أن ا%احث اختار Óموعتn من طالب اwانوية �قيس أثر   
ا;دريس K اراكز ا7اصة � ا;حصيل األكادي¤ للطالب، ومن ثّم أجرى 
تصميمه ا%حÚ بتعريض إحدى اجموعتn للمتغo استقل أال وهو دروس 

 يقيس به مستوى ا;حصيل األكادي¤ ار
ً
¯ز، وحّرر األخرى منه، ثّم أجرى اختبارا

للمواد ال� خصصها للبحث، وبعد ذلك قام بتحليل ا%يانات واستخالص 
اتوسطات اmسابية ل�تا اجموعتn، فإن ا7طأ اعياري هنا يشo إ_ احتمال أن 

 ع
ً
ن الصدفة أو عن أخطاء اعاينة يكون الفرق بn متوسطات اجموعتn ناشئا

مثل عدم ا;©فؤ بn اجموHت، أو عن اختيار تصميم «Ú غo مناسب وخالف 
ذلك، و;جنب هذا ا7طأ يلجأ ا%احث إ_ اختبارات اعنوية �حكم إذا �ن 
 

ّ
 عن الصدفة وأسباب أخرى، وح� تدل

ً
، أم نا�ا

ً
الفرق بn اتوسطات حقيقيا

  فإنها تقوم � اف±اض اختبارات اع
ً
نوية � معنوية الفرق أو اعتباره حقيقيا

مستوى تستطيع K حدوده أن تقرر ما إذا �نت الفروق دالة أم غo دالة، ويب� 
خارج إطار هذا استوى هامش قليل الحتمال ا7طأ، وهو ما يسميه اإلحصائيون 

من  %95أ السابقة � أن وتدل مستويات ا7ط) 0.01( أو ) 0.05( مستوى داللة 
الفروق اiا�ة بn اتوسطات ترجع إ_ دور اعا�ة أو ² فروق حقيقية، فيما تب� 
 nالفرق ب K ة� � دور اعا

ً
احتما�ة أن تكون الفروق غo دالة إحصائيا
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 K توسطاتت، ف، ز، :( )Å(من اmاالت، ومن أش©ل اختبارات اعنوية ) 0.05( ا
  .)�ي مربع

واملنـــهج االســـتداليل ) الوصـــفية والتجريبيـــة( البحـــوث امليدانيـــة: رابعـــاً

  :االستنباطي 

يهدف اإلحصاء االستدالú إ_ ا;وصل إ_ استنتاجات عن اجتمع من خالل 
معرفة اؤìات ال� يتم اmصول عليها من مشاهدات العينة أو بيانات مفرداتها 

اينة اإلحصائية عملية الربط بn بيانات العينة اختارة، وتتحقق من خالل اع
 éساmجتمع، فمن خالل هذه العملية يتمكن ا%احث من تقدير الوسط اوقيم ا
واالÂراف اعياري والنسبة وف±ات اwقة علمات اجتمع، باستخدام مقاييس 

مية ومؤìات vسوبة من مشاهدات العينة وال� يطلق عليها إحصاءات، وتأ� أه
فهم ا;وزيع العي� أو توزيع اعاينة من اعتباره األساس اlي ينب� عليه فهم 
توزيع اجتمع، كما إنه األساس اlي £ت� الفرضيات اإلحصائية باالستناد إ�ه، 

توزيع يتضمن �فة القيم احتملة : وقد يعرف توزيع اعاينة أو ا;وزيع العي� بأنه
حصاءة ما vسوبة � أساس عينات îتلفة اختoت وال� يمكن اف±اضها إل

�ميع القيم امكنة  úجتمع، أو هو ذلك ا;وزيع االحتما من نفس ا
ً
عشوائيا

;قدير أحد معالم اجتمع اإلحصا´ واحسوبة من Yيع العينات العشوائية ذات 
  .)Ë(األحجام اتساوية وال� يمكن سحبها من اجتمع نفسه

وتقوم االس±اتيجية العامة �ميع تطبيقات اإلحصاء االستدالú � االنتقال  
من العينة إ_ اجتمع عن طريق ا;عرف إ_ خصائص ا;وزيع العي�، فا;وزيع 
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 ٣٣٦  

  �العي� يكون بمثابة الرابط اlي يستطيع من خالD ا%احث vاكمة اiتائج ال
جتمع، أي إنه بمثابة اعادلة الرياضية أو توصل إ�ها من العينة وتطبيقها � ا

القانون الرياã اlي نطبقه � معطيات اش�ة الواقعية أو اسألة لنستخرج 
ً و�جابة  �ا، و� 8 متغo يدرسه ا%احث أو مش�ة «ثية فإنه ملزم با;عامل 

ّ
حال

  :)Å(مع ثالثة أنواع من ا;وزيعات

وهو ا;وزيع اlي ¶مع ا%احث بياناته من " العمß" ا;وزيع العي� اإلم�ي�) أ  
خواص ال)عة ار¯زية أو التشتت ا7اصة بالعينة، وتكمن أهمية هذا ا;وزيع من 

  .كونه الصورة العملية ال� ينعكس من خال�ا توزيع اجتمع ب¥وط

ا ومعلومات هذ" ا;وزيع اiظري االف±اã"ا;وزيع العي� غo اإلم�ي� ) ب
ا;وزيع متاحة � اختالف أش©ل اإلحصائيات ال� تمثلها أقسام ا;وزيع اiظري، 
وهذا ا;وزيع االف±اã اlه� بياناته ومعلوماته متوفرة باالعتماد � نظريات 
وقوانn االحتماالت، وا;وزيع العي� اiظري يع� عن Yيع اiتائج اإلحصائية 

يعطي ا%احث أعداد العينات وا%يانات اiظرية �ذه  امكنة للعينة، فهذا ا;وزيع
 ألن 

ً
العينات مرتبة كما يف±ض أن تكون عند مستويات ا�اللة اختلفة، ونظرا

ا;وزيع العي� يتضمن Yيع اiتائج ال� يمكن ان Âصل عليها من العينة؛ فإنه 
 ال� حصل عليها ا"يمّكن ا%احث من مقارنة اiتائج اإلم�يقية 

ً
" %احث عمليا

 .مع اiتائج اiظرية ثل عينته

 K الواقع، وهو أقل ا;وزيعات ) ج
ً
توزيع اجتمع، وهذا ا;وزيع هو األكê وجودا

ال� تتوفر بياناتها، و�ذا �ن هدف ا%احث من اإلحصاء االستدالú كشف 
مثل الغموض اlي يع±ي هذا ا;وزيع، من خالل مقارنة بيانات العينة ال� ت

 .اجتمع مع اiتائج اiظرية ثيالتها
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ومن أمثلة ا;وزيعات العينية اiظرية ال� يقارن بها ا%احث نتائج توزيعات 
 
ً
  :العينة ال� يستخلصها عمليا

ا;وزيع العي� للمتوسطات اmسابية للعينات استخرجة من Óتمع تتمثل *       
، وقد 7ّصت هذه

ً
ا;وزيعات نظرية اiهاية ار¯زية ونظرية  بياناته تمثيًال طبيعيا

، )ن(إذا �ن �ينا عينات متكررة حجمها : اmد ار¯زي ال� نصت � أنه
، فإنه إذ يصبح حجم )ع(، واÂراف معياري )س(مسحوبة من أي Óتمع D متوسط

 ،úتوسطات العينة سوف يق±ب من ا;وزيع االعتدا فإن ا;وزيع العي� 
ً
ن كبoا

توسط اجتمع واÂرافه اعياري عو 
ً
  )Å()ن(جذر÷ يكون متوسطه مساويا

  .ا;وزيع العي� ألخطاء اعاينة*    

وا �ن ا;وزيع العي� ألي نسبة " ، )Ë(ا;وزيع العي� للنسبة K اجتمع*    
اوجودة K ) ي(و¯ذلك باختالف قيمة النسبة) ن(�تلف باختالف حجم العينة

، lا �ن من ال¸وري Ìديد طبيعة ا;وزيع، وحساب قيمه اختلفة K 8 اجتمع
ولكن mسن اmظ فقد وجد ان ... أو �يهما،) ي(، أو )ن(حالة تتغo فيها قيمة

 �ذه القرابة بن 
ً
ا;وزيع العي� للنسبة قريب K ش�ه من ا;وزيع السوي، ونظرا

، فقد شجع ذلك ا;وزيعn، وباإلضافة إ_ أن ا;وزيع السو
ً
ي سهل االستعمال نسبيا

اإلحصائيn � استعمال ا;وزيع السوي K اجاالت ال� يستعمل فيها ا;وزيع 
 عن ا;وزيع العي� للنسب فال بّد ...... اآلخر، 

ً
وعند استعمال ا;وزيع السوي عوضا

i nا من مالحظة اiقاط ا;ا�ة واألخذ بها ح� يكون هناك توافق معقول ب
nا;وزيع: 

 ما •
ً
Hنو 

ً
 أن يكون حجم العينة كبoا
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النسبة K اجتمع األصß متطرفة، أي قريبة من ) ي(أال تكون قيمة  •
صغoة ¶ب ) ي(الصفر أو الواحد الصحيح، و� حال �نت قيمة 

 ."تضخيم العينة

 oعن النسبة ؛ �ص oستخدم للتعبإدخال تعديل � تباين ا;وزيع السوي ا
 للتباين اlي تقتضيه النسبة

ً
 ومقاربا

ً
  .)Å("متوافقا

وتكمن أهمية ا;وزيع العي� K كونه يعرفنا Òميع اiتائج ال� يمكن 
nصول عليها لإلحصا´ من عينة بعدد معmخطأ " ا ،éساmالوسط ا K كما

 من العينات بالعدد نفسه واستخ"اعاينة، النسبة
ً
 كبoا

ً
راج ، وذلك بتناوD عددا

) z&t(اإلحصا´ لà منها ثّم جدولة نتائج إحصا´ العينة كما K توزيعات 
  .للمتوسطات

وأشبه ما تكون عملية ا;وزيع العي� االف±اã ومقارنة اiتائج اإلم�يقية    
العملية بما جاء فيه، بما يفعله اختصون K الطب حينما يستخرجون من نتائج 

د معينة، ثّم يقارنون هذه اiتائج العملية بمستواها Ìليل ا�م نسب عناÊ وموا
اعتدل الطبي· اlي هو مرصود K جداول معلومة ألهل االختصاص، وهذه 
اiتائج اiظرية اجدولة لنسب العناÊ مثًال ² بمثابة توزيع عي� نظري تّم 
استخراجه لà عنg، من خالل عينات من اجتمع أخذت �ا قياسات نسب 

  .عنg ثّم رصد معدل هذه النسب أو متوسطها �ع� عن اiتيجة الطبيعيةال

ومن ذلك مثًال استخراج النسب الطبيعية لضغط ا�م وال� تراوحت Y Kيع 
nين رصدت نسبها عندهم بlالعينة ا Êعنا)
�-ÅÅ�( يث إذا زاد الضغط أو» ،

 اsفض عن هذه النسب عند العينات العملية ال� تراجع ا
ً
لطبيب �ن ذلك مؤìا

 Êعدالت الطبيعية لعنا � ارض، و¯ذلك K ا
ً
وÂوها، وهذه ) b12(داال

                                           

)Å( / ,mg;�� d�E� �K�Z�� M j�h|^� �2�B� ,"%E�[-−�[,W�T� #�h\a�� , 
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ا;وزيعات اiظرية الطبيعية لنسب العناÊ تّم استخراجها من أوساط عينات 
أخذت من اجتمع �مثل وسط أوساط العينات الوسط الطبي· للمجتمع من 

iتراجع الطبيب األصحاء، «يث إذا زادت نسبة ا �" تيجة العملية للحاالت ال
بشà ملحوظ �نت ;لك الزيادة داللة إحصائية معينة " اiتائج اإلم�يقية للعينة

كما مّر، و�ذا نقصت بدرجة معينة �ن �ا داللة معينة، ومن خالل اقارنة 
ادة iتيجة العينة من نتيجة الشà الطبي· ;وزيع العنg أو ا) واالستدالل(

عدل " مثالً " يستطيع الطبيب أن �كم � اmالة، وهذا كثK o ا;وزيع العي�
السكر K ا�م، وهيموجلوبn ا�م، و¯ريات ا�م ا%يضاء واmمراء ونسب الصفائح 

  . ا�موية وهكذا

و¯ما تّم من خالل االستقراء وا;تبع لعينات عشوائية من اجتمعات رصد  
توسطات و�حصائيات العينات اعدودة K اجتمع، ا;وزيع العي� ا úالحتما

وجعلت نتائج هذا الرصد بمثابة جداول يتّم من خال�ا vاكمة إحصائيات العينة 
، فكذلك فقد تّمت "ا%حوث العملية" استخرجة K العمليات ا%حثية اإلم�يقية 

ا%حثية ال� تتّم دراستها عملية رصد العديد من ا;وزيعات االحتما�ة للمتغoات 
وضع توزيعات نظرية احتما�ة إلحصائيات : K اجتمع، ومن أسهل تلك الطرق

اتغoات اتصلة، ووضع توزيعات نظرية احتما�ة إلحصائيات اتغoات 
  .انفصلة

 Ú» oتغومن ا;وزريعات االحتما�ة ال� تصف Yيع اإلحصائيات امكنة 
وزيع برنولß، توزيع ذي اmدين، توزيع بواسون، ا;وزيع ا�ندæ، ت:   )Å(منفصل

 ا;وزيع انتظم انفصل

 Ú» oتغومن ا;وزيعات االحتما�ة ال� تصف Yيع اإلحصاءات امكنة 

                                           

)Å( �:]' :/ ,µ*;|� ��5�,1−�+1 ,&  ,��# %BE+ <1.+−1,0> 
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  : )Å(متصل

 Å - ·العديد من الظواهر : ا;وزيع الطبي oويستخدم � نطاق واسع ;فس
  .األوزان، األطوال، مستوى ا�lء وÂوها: اتصلة، مثلالطبيعية ذات اتغoات 

 Ë- عياريويستخدم K حال توزيع اتغo اتصل من خالل : ا;وزيع الطبي· ا
تع� عن قيم اتغo العشوا´ ) z(، وتصبح )z(العالمات اعيارية اع�ة عنه 

 .وتتوزع وفق توزيع طبي· معياري D قواعده

 Ñ- نتظم  .ا;وزيع ا

 Ô- æا;وزيع األ. 

 Ø- توزيع بيتا. 

  : العالمة املعيارية واإلحصاء االستداليل: خامساً

تبnّ فيما سبق أن العالمات اعيارية ² طريق ا%احث للحكم � ا�رجات 
واتوسطات K اجتمعات اختلفة، أو ما بn العينة وÓتمعها اlي أخذت منه، 

كن ا%احث بعد Ìويل إجابات العينة � فقرات اتغo إ_ عالمات حيث يتم
معيارية من رسم انح½ اعياري، واlي يمثل بدوره عالمات العينة � الظاهرة 

 
ً
  .ادروسة بيانيا

، )z(وقد س¤ انح½ اlي يمثل ا;وزيع الطبي· للعالمات اعيارية بمح½ 
، وقد ) z(والعالمة اعيارية رمزها 

ً
K خواص اإلحصاء الوص§ كما تبnّ سابقا

امثل للعالمات ) z(تعارف اختصون � أن �مل اساحة ال� �جزها منح½ 
 éساmجتمعات ² مساحة وحدة واحدة، كما إن الوسط ااعيارية للعينات أو ا

                                           

)Å( �:]' :/ ,µ*;|� ��5��=-−�.�,&  ,��# %BE+<1,0−.=0 
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، وبعد أن ي) z(للعالمات اعيارية احصورة K منح½ 
ً
رسم ا%احث تساوي صفرا

الوسط ( منح½ العالمة اعيارية للعينة، فإنه يف±ض أن إحصائيات العينة 
تع� عن معلمات اجتمع اقابلة لà ) والوسيط واالÂراف اعياري وا;باين

مع معلمات ) z(واحدة منها، و� حال تطابقت العينة K إحصائياتها Ìت منح½ 
، و� حال �نت معلمات اجتمع قريبة من اجتمع فإن انحنيان يتطابقان

إحصائيات العينة فإن K استطاعة ا%احث أن �كم � مدى تعبo العالمة 
اعيارية إلحصائيات العينة عن معلمات اجتمع، ويتوصل إ_ مستوى ا�اللة من 
خالل Ìديده مدى اwقة أو حدود ف±ة اwقة، وقد ت±اوح مستويات اwقة 

nال فإن ا%احث سوف يف±ض أن )%99(أو%) 95(، أو )%90(بmو� هذه ا
إحصائيات العينة ستكون مع�ة عن معلمات اجتمع بنسبة اwقة ال� حددها، 

  .ويب� احتمال عدم تعبoها ضمن اÝm اتب� بعد مستويات اwقة السابقة

  

  
  
  
  
  
  
  

  )a(اDعياريواالÙراف ) Õ(، الوسط ا�ساz ØاDنح� )  e( الش

: وتعرف ف±ة اwقة ال� يقدر ا%احث معلمات اجتمع األصK ß حدودها بأنها
الوسط،  وتضمن وقوع ):، َس xمثالً ( Óموعة من القيم Ìيط بإحصا´ العينة
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nحدودها باحتمال ثقة �تاره ا%احث ما ب K جتمعأي إنها %) 99-90(معلمة ا
 nجتمع بف±ة Ìوي معلمة اجتمع بقدر معلوم من اwقة، واحتمال وقوع معلمة ا

  .)Å(حدي هذه الف±ة يس� بدرجة اwقة 

  :)Ë(و;حديد ف±ة اwقة ال� تقع فيها قيمة معلمة اجتمع فإن � ا%احث أن 

اlي %) Åأو% Øأو% �Å(واlي قد ي±اوح بn ) a(�دد احتمال ا7طأ •
  يمكن أن يقع K هذا ا;قدير

يضع تصوير ا;وزيع العي� ويقسم ا7طأ إ_ قسمn متساويK n حال  •
K اmد .% ËØ، تقع %�a=Øنت فرضية ا%حث غo موجهة، ف§ ا7طأ 

K اmد األ�، ثّم نبحث عن القيمة .% ËØاألد; من طرف ا;وزيع، و
 .داú لإلحصا´ اlي تستخرج قيمتهاقابلة �ذا ا7طأ K انح½ االعت

  

 )f(الش

يقوم ببناء الفئة ال� يرغبها من خالل قوانn اإلحصا´ اlي نستخرج فئته  •
وباستخدام نسب و�حصائيات العينة ال� بn أيدينا، فلو �ن اطلوب ف±ة 

 : اwقة توسط اجتمع يستخرجها ا%احث من معاد;ه

ال� �ددها ) z(درجة  ±متوسط العينة = اجتمعحدود ف±ة اwقة توسط  •
                                           

)Å( M �D�:]' :/ ,(g�L��� `}K8���+� 
)Ë( �:]' :/ ,7}E *�'.[�−.�[ 
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 � جذر عدد العينة ( ×aمستوى 
ً
  )Å-االÂراف اعياري للعينة مقسوما

ع ×ز   ±س = ح ث
  

  ١-جذر ن

و� االختبارات ال� تقيس الفروق بn متوسطات اجتمعات فإن ا%احث 
اعتبار أن العينة اختارة سوف يصوغ الفرضية الصفرية � معلمات اجتمع، � 

 ضمن هامش خطأ vدود، فلو فرضنا حالة دراسة تقوم � تتبع 
ً
Aثلة �ا إحصائيا

 K موك وطالبهاoجامعة ال K متوسط ا;حصل العل¤ لطالب �ية ال¥يعة
 nال سوف يعمل � اختيار عينتmهذه ا K امعة األردنية، فإن ا%احث�ا

nجتمعبإحدى طرق اعاينة اإلحصائية ال� تمت دراستها، ثّم إنه  مع�تn عن ا
سيعمل � رصد درجات ا;حصيل العل¤ ألفراد اجموعتn من خالل اختباٍر 
يعده �ذه الغاية، وبعد رصد العالمات Ìول إ_ عالمات معيارية تمثل Ó 8موعة 

احث اقارنة بn انح½ اlي تتوزع فيه عالمات العينة، وبهذا ف§ إم©ن ا%
اجتمعn ;وحيده العالمات K درجات معيارية، وبعدها سيضع ا%احث فرضيته 
الصفرية وال� تن§ وجود فرق ذي داللة إحصائية بn معلمات اجتمعn، وتتم 
صياغة الفرضية � معلمات اجتمع باعتبار أن انح½ اlي ترسمه العالمة 

علمات اجتمع بف±ة ثقة مقبولة ومستوى داللة جيد، اعيارية للعينة Aثًال 
:تكون وبا;اú فإن فرضية ا%احث الصفرية سوف

 

210 µµ −=H أي ال يوجد   
فرق ذو داللة إحصائية بn متوسط ا;حصيل لطالب جامعة الoموك ومتوسط 

  %)Ø(ا;حصيل لطالب ا�امعة األردنية عند مستوى داللة 

و� ارحلة ا;ا�ة يبدأ ا%احث باختبار فرضيته الصفرية باختبارات اعنوية 
ال� تصلح �ا، و�خت� الفروق ال� سيجدها بn اتوسطات اmسابية للعالمات 

للمتوسطات  zاعيارية للمجموعتn، فإن ا%احث سيعمل � استخراج قيمة 
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 zيستطيع ا%احث أن يستخرجها بقانون اmسابية اmقيقية بn عالمات العينتn، و
 باستخراجها من بياناته ال� أدخلها إ_ اmاسوب، 

ً
ويمكن أن يلقن الكمبيوتر أمرا

، K حال �نت الفروق بz nثّم يعمد ا%احث إ_ استخراج القيمة اف±ضة ل
درجات العينة ليست حقيقية، وتس� هذه القيمة بالقيمة اmرجة ويستخرها 

وال� (بعد معرفته �رجات اmرية فردات العينة  zمن جدول اختبار ا%احث
 ما تكون Óموع اشاهدات أو ا;كرارات 

ً
K حال العينة الواحدة، وÁ-Å  ²%ا

 nموع مشاهدات أو أفراد العينتÓ-Ë nحال دراسة العينت K( وبعد استخراج ،
ات دراسته K اiقطة ال� درجة اmرية يبحث ا%احث عن القيمة اmرجة فرد

يتقاطع فيها مستوى اwقة أو مستوى ا�اللة اlي اختاره ا%احث مع درجات 
اmرية، وتتمثل درجة اmرية K ا�داول اإلحصائية K العمود األول من ا%يانات 
من اليسار، فيم يتمثل مستوى اwقة K الصف العلوي من ا�دول، ونقطة تقاطع 

� z يستخرجها ا%احث مع مستوى ا�اللة تشà للباحث قيمة درجة اmرية ال
اmرجة، وبعد أن يستخرج ا%احث القيمتn اإلحصائية واحسوبة،  فإنه سيعمد 

أصغر من قيمتها اإلحصائية فإن هذا سوف  zإ_ اقارنة بينهما، فإن �نت قيم  
 àوال تش 

ً
 بn اجموعتn، يع� أن الفروق بn اتوسطات غo دالة إحصائيا

ً
فرقا

احسوبة أقل من قيمتها اإلحصائية فإن هذا سيع� للباحث أن  zو�ذا �نت قيمة 
 Aا سيع� D رفض الفرضية الصفرية 

ً
الفروق بn اتوسطات كبoة ودالة إحصائيا

  . القائمة � ن§ الفروق

 K اmكم � الفروق اmاصلة بz nويوظف ا%احث دالالت اختبار 
، أي 

ً
 طبيعيا

ً
متوسطات اجتمعK n حال �نت اجتمعات تتوزع بياناتها توزيعا

 K انح½ الطبي· لترجات اعيارية، فيما يستخدم ا%احث 
ً
إنها تتمثل معياريا

K اmكم � الفروق بn متوسطات اجتمعn إذا �ن توزيع  tدالالت اختبار 
 عن ا;وزيع الطب

ً
v Kاكمة اتوسطات اmسابية  tي·، ويستخدم ا%يانات خارجا
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 ألن افردات القليلة ال Âكم بأن 
ً
%يانات العينات الصغoة، دون اwالثn فردا

توزيعها توزيع طبي·، وذلك بناًء � ما آلت إ�ه نظرية اiهاية ار¯زية من أن 
ينة � ثالثK n توزيع اعاينة يق±ب من ا;وزيع الطبي· عندما يزيد حجم الع

K حال عدم علمه  tالعينات واجتمعات الكبoة، و¯ذلك يستخدم ا%احث اختبار 
  .بتجانس اجتمع أو باÂرافه اعياري

  اإلحصاء االستداليل واالختبار اإلحصائي للفرضيات: سادساً

تقوم الفرضية ا%حثية ابتداًء � تكهن ا%احث بالعالقات أو الáامن اlي  
رافق ا;غيo اlي �دث K أجزاء ظاهرة معينة بعضها مع بعض كما K العالقة ي

بn مستوى ضغط ا�م ومستوى السكر K ا�م، أو � العالقة أو الáامن mدوث 
 كما K العالقة بn بعض أمراض اناعة 

ً
ظاهرتn مع بعضهما أو انتفائهما Yيعا

احث بمالحظته �ذا ا;غo أو رصده األو( وزواج األقارب مثًال، ومن ثّم فإن ا%
، أو 

ً
 أو إ¶ابا

ً
�ذه الظواهر، يتكّهن وجود عالقة بn أجزاء ظاهرة تزامن وجودها نفيا

بn ظاهرتY nعتهما عالقة زمنية، فالفرضية ا%حثية فيما تبnّ ² عبارة عن 
هر أو وصف vتمل أو متوقع يتصوره ا%احث للعالقات ال� تربط بn الظوا

اتغoات موضع دراسته، وبعد أن يقوم ا%احث با;عبo عن هذه العالقة 
واختبارها فإنها تصo فرضية إحصائية إما i§ العالقة أو إلثباتها، وبا;اú فإن 

واب� � نتائج األدب اiظري وا�راسات ( ا%احث K تصوره أو تكهنه ابد´ 
بما يس� بالفرضية الصفرية، و�ما أن يثبتها بما يس�  ، إما أن ين§ العالقة)السابقة

  . بالفرضية ا%ديلة

ويب� ا%احث فرضيته ا%حثية � اmدود ال� وضعها للمفهوم K ا;عريفات  
 �اإلجرائية، وبعد أن يقوم Òمع ا%يانات عن هذه اmدود اإلجرائية للمفهوم وال
 K الوصول إ_ 

ً
تع� عن الفرضية من خالل أدوات ا�راسة،ال� يوظفها الحقا
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ا، وفرضية ا%حث كما تبnّ إما أن نتيجة علمية إلثبات فرضية «ثه أو رفضه
تصاغ بالطريقة السا%ة وتس� فرضية صفرية، أو تصاغ بالطريقة اثبتة وتس� 
بالفرضية ا%ديلة، ويستطيع ا%احث صياغة فرضية صفرية تتعلق بمجتمع واحد 
لقياس تأثo أحد اتغoات أو ارتباطه K اآلخر ضمن إطار اجتمع نفسه، ويقيس 

تغoين �ى العينة ذاتها، وهنا تصاغ الفرضية الصفرية � اiحو ا;اúعالقة ا:
 

00 == xyH ρ ينoتغ، وتشo هذه اعادلة إ_ أنه ال توجد عالقة ارتباطية بn ا
x&y تمع ا�راسةÓ K.  

     K oتغوأما لو قامت مش�ة ا%حث � اقارنة بn مستوى الظاهرة أو ا
ÓDفإن ا%احث يصوغ الفرضية الصفرية بقو nأو عينت nتمع :

 
0210 =−= µµH فلو فرضنا أن مش�ة ا%حث �نت ا;حصيل فإن صياغة ،

 � انه ال يوجد فرق K متوسط ا;حصيل بn أفراد 
ّ

الفرضية K هذه اmال تدل
ªاwجتمع احث تقيس اتغo �ى فلو �نت فرضية ا%.اجتمع األول وأفراد ا

فإن ا%احث  سيصوغ فرضيته الصفرية ) عينات عديدة(عدد من اجتمعات 
Dبقو:

 

3210 : πππ ==H نسب nالفرضية � أنه ال يوجد فرق ب 
ّ

، وهنا تدل
 ªاwجتمع ااiجاح أو مستوى ا;حصيل مثًال بn أفراد اجتمع األول وأفراد ا

اwالث، أو ال يوجد فرق K مستوى ا;حصيل يعزى إ_ احافظة أو وأفراد اجتمع 
  . )Å(انطقة ا;عليمية

و� الفرضية الصفرية ين§ ا%احث وجود فروق أو عالقات بn اعلمات أو 
 nأخذت منها العينات، بل ينسب الفروق ب �ا%ارمي±ات ا7اصة باجتمعات ال

باتوسط من إحصاءات، ينسب الفروق متوسطات عينات ا�راسة وما يلحق 
اوجودة بينها إ_ الصدفة أو إ_ أخطاء K اعاينة، وح� نتحقق من صحة الفرضية 
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 إلحصائيات ومعلمات 
ً
 مناسبا

ً
الصفرية أو نرفضها ال بّد أن �تار ا%احث اختبارا

خطأ  العينة واجتمع �خت�ها فيما يس� باختبارات اعنوية، وأن �دد مستوى
 أو مستوى داللة مناسب

ً
ولو أخذنا دراسة السمات الشخصية . مقبول إحصائيا

واألكاديمية لألستاذ ا�ام· واؤثرة K مستوى ا;حصيل األكادي¤ لطالبه، فإن 
هذه ا�راسة كما هو بnّ تتبع عالقة وارتباط متغoين مستقلn هما السمات 

ابع أال وهو مستوى ا;حصيل األكادي¤، الشخصية واال�ديمية �هما مع متغo ت
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : وتكون صياغة الفرضية الصفرية � اiحو

K معلمة اجتمع ا7اصة باتغo استخدم K  0.05عند قيمة مستوى ا�اللة
تعزى إ_ اتغo اlي �دد طبيعة اجتمعات ) ا;حصيل األكادي¤( ا�راسة 

ائية موضع اقارنة، أو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند قيمة مستوى اإلحص
بn مستوى ا;حصيل األكادي¤ للطالب والسمات الشخصية  0.05ا�اللة

  .واألكاديمية لألستاذ ا�ام·

وبعد أن �ضع ا%احث الفرضية الصفرية لالختبار فإنه K بعض اmاالت 
فإن ا%احث يستبد�ا بالفرضية ا%ديلة وال� يرفض الفرضية الصفرية، ومن ثّم 

تؤ¯د وجود الفروق بn معلمات اجتمع ا7اصة باتغoات موضع ا�راسة، أي إنها 
تثبت االرتباط أو ا;أثo بn 8 من اتغoات موضع ا�راسة ا;ابعة منها 

  .واستقلة

pوتصاغ الفرضية ا�ديلة 3 إحدى صورت)a(:  

ويثبت بها ا%احث وجود فرق K ا�اللة اإلحصائية : ة اتجهةالفرضية ا%ديل
للمعلمات للمتغoين با�اه موجب للعالقة أو با�اه سالب �ذه العالقة، و¯ما هو 
بnّ فإن صياغة الفرضية هنا تثبت العالقة وÌدد ا�اهها وlا تس� الفرضية 
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00: السابقاتجهة، فلو رفض ا%احث الفرضية الصفرية K اثال  == xyH ρ ،
xyH  > 0: فإن فرضيته ا%ديلة قد تثبت ا�اه سالب للعالقة � اiحو ρ=1،  

< 0: أو تثبت العالقة مع ا�اه موجب � اiحو    
  

xyH ρ:1   

الفرضية ا%ديلة غo اتجهة، وهنا يشo ا%احث إ_ وجود الفرق بn اعلمات 
0:1: ولكن دون أن �دد ا�اهه ويصوغها � اiحو ≠xyH ρ 

وAا يلزم ا%احث القيام به إلتمام أهداف ا%حث أن يقوم بمجموعة من 
K االستدالل واستخراج ا7طوات تد@ ال�هان اإلحصا´ ينظم من خال�ا عمله 

ßتائج، وتتضمن عملية ال�هنة � فرضياته القيام بما يiا)Å(:  

  Ìديد الفرضية وا;عبo عنها بالرموز واألرقام _   

Ìديد مستوى ا�اللة اlي سيحدد مستوى ا7طأ من اiوع األول، واlي  _   
nي±اوح ب)Å% ،Ø% ،Å�(%  

Ìديد اإلحصا´ اlي سيستخدمه للكشف عن صحة الفرضية  _   
واختبارها، ولà إحصا´ قانونه الرياã اlي نستخرج به قيمته من بيانات 
العينة، كما إن لà إحصا´ توزيع نظري واحتماú خاص به يبnّ قيمه K عدد ال 

اتوسطات، فيكون  الثين يع� بهما عن) z&t(متناه من العينات، كما K اإلحصا´
  .اختبار الفروق بn اجتمعات واتغoات من خالل متوسطاتها

قد £تلف قيمة اإلحصا´ الختالف شà منح½ توزيع بيانات العينة عن  _   
نح½ ا;وزيع، وبا;اú فإننا Âتاج ألن Âدد شà ا;وزيع  ãاالف±ا àالش

لعينة Aثلة D، ومن ثّم فإن � ا%احث أن ا;كراري وانح½ اlي ستأ� بيانات ا
يرسم انح½ ا;كراري %يانات العينة �تأكد من موافقته للمنح½ اiظري ثل 
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هذه ا%يانات، أي يلزم هذا ال¥ط ح� يتأكد ا%احث من أن شà ا;وزيعات 
à ش z%ياناته مشابه لشà ا;وزيع اiظري ا7اص بهذا اإلحصا´، فشà توزيع 

  .انح½ الطبي·

Ìديد انطقة اmرجة، وÓ ²موعة القيم ال� إذا وقعت قيمة اإلحصا´  _   
ضمنها أدى ذلك إ_ رفض الفرضية الصفرية، وانطقة اmرجة تع� عن قيمة 
اإلحصا´ استخرجة من ا�داول االحتما�ة، و�ذا �نت فرضية ا%احث ليس �ا 

K حال مستوى % Ë] (�ËØ÷(قسم قيمة ا�اللة نصفnا�اه، فإن ا%احث سوف ي
ويستخرج القيمة اقابلة iاتج قسمة مستوى ا�اللة، وأما إذا �نت %] Øا�اللة 

الفرضية متجهة فإن ا%احث سيخرج القيمة اmرجة اوازية ستوى ا�اللة كما 
  .هو

  :األخطاء اليت يقع فيها الباحث: سابعاً

      iيستخرجها ا%احث من اختباره فرضية «ثه � تعتمد صحة ا �تائج ال
صحة ودقة ا%يانات ال� Yعها وحللها ليستخلص منها اiتائج اع�ة عن 
الظاهرة، وا �نت هذه ا%يانات مستمدة من العينة فال بّد أن ترتبط صحة هذه 

ظاهرة، ومع ا%يانات أو صدقها مع مدى تمثيل العينة للمجتمع اlي Ìدث فيه ال
صدق وموضوعية العينة K ا;عبo عن بياناتها، فلو اف±ضنا دراسة تتتّبع دور أو 
عالقة اال;حاق باراكز ا7اصة مع مستوى Ìصيل الطالب األكادي¤ K اwانوية 
العامة، فإن ا%احث سوف �تار عينة ليستقÞ من خال�ا ا%يانات الالزمة 

 : اتغoينتزامن (للحكم � الظاهرة 
ً
ا�روس ا7اصة ومستوى ا;حصيل علوا

 
ً
، وقد تكون هذه العينة ال� Yع ا%احث بياناته من خال�ا مع�ة )واsفاضا

 عن واقع اجتمعات الطالبية، انتظمة منها K ا�روس ا7صوصية 
ً
 حقيقيا

ً
تعبoا

لالستدالل  وغo انتظمة، كما يمكن أن تكون العينة غo مع�ة أو غo �فية
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من خالل دراستها، كما إن صحة ) الظاهرة(� طبيعة العالقة بn اتغoات
اiتائج تتوقف كذلك � صدق األداة و� ثباتها، و� مدى تعبoها عن اتغoات 
 تقف K طريق استدالالت 

ً
ا%حثية موضع ا�راسة، وا �نت هذه العوارض Yيعا

احث v Kاكمته وقياسه للفرضيات ال� وضعها ا%احث � ظاهرته، فإن ا%
للتعبo عن مش�ة «ثه عرضة ألن يقع K ا7طأ، فال تأ� نتائج دراسته مع�ة عن 

  .حقيقة العالقة أو ال تكون دقيقة K وصفها وتقديرها �ا

وبناًء � ما سبق فقد أشار اتخصصون إ_ إم©ن وقوع ا%احث K نوعn من  
vاكمته فرضيات «ثه، فباiظر إ_ نوع الفرضية ا%حثية ال� يع� األخطاء عند 

  :بها ا%احث عن العالقة بn متغoات «ثه فإن ا%احث إما أن

يرفض فرضية صفرية صحيحة، ويقبل فرضية بديلة خاطئة، وبا;اú فإنه *   
 سيقع K خطأ يصطلح اإلحصائيون � وصفه با7طأ من اiوع األول، ويشoون

مستوى ا�اللة، و� هذه اmال فإن ا%احث يشo إ_ إم©ن وقوعه a ( K( إ�ه بـ
 �هذا ا7طأ من خالل Ìديده ستوى ثقته ببياناته، ومدى دال;ها � الفرضية ال
 nا�راسات الوصفية وا;جريبية ب K قةwما ي±اوح مستوى ا 

ً
تع� عنها، وÁ%ا

ديده مستوى اwقة �كم � بياناته بأنها ستكون ؛ أي إن ا%احث بتح%)��-��(
K جتمع والظاهرةمن اmاالت، وسيب� إم©ن أال تكون %) ��(مع�ة عن ا

من اmاالت مثًال، ونسبة الع¥ة باائة للخطأ %) �Å(صادقة K تعبoها بنسبة
K قةwديده اÌ K الmو¯ذلك ا ،

ً
  .%)��&%��&%Ø�(مستوى داللة مقبول علميا

وا �نت نسبة ا%يانات اعيارية اع�ة عن العينة وال� تتمثل فيها الفرضية  
قد اصطلح اتخصصون � أنها درجة معيارية واحدة K انح½ اعياري فقد 

أو حسب مستوى ا�اللة، %) Øأو% �Å(ا7طأ من اiوع األول Ìتل نسبة ) a(�نت 
من الواحد %) ��Å(ح½ اعياري ;صل إ_وجاءت نسبة اwقة تكملها Ìت ان
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الصحيح، ومن ثّم �نت نسبة إصابة ا%احث v Kاكمته للفرضية حال تعرضه 
، أي اساحة ال©ملة للمنA اعياري )Å-a(تساوي) a(للخطأ من اiوع األول

 K ²صددها، و K يدرس ا%احث بياناته � منها درجة ا7طأ اعياري ال
ً
مطروحا

  %).��(ال أعالهاث

و� حال �نت الفرضية الصفرية خاطئة وقبلها ا%احث، فإنه سيقع K خطأ *  
من نوع ثاٍن K تقديره وحكمه � الظاهرة، حيث سيحكم بصحة فرضية صفرية 
خاطئة، و� هذه اmال فهو ال بّد أن يرفض فرضية بديلة صحيحة، وقد أشار 

، و%ما زاد مستوى )b(7طأ من اiوع اwاª اتخصصون إ_ هذا اiوع من ا7طأ با
قبول ا%احث لفرضيات «ثه نقصت فرصة رفضه إياها، و%ما ك�ت فرصة رفضه 
 أنه �ما قلل ا%احث من فرصة وقوعه 

ً
زادت فرصة قبوD �ا، وlا فقد صار متعارفا

 زادت احتما�ة وقوعه K ا7طأ من) رفض الفرضية( K ا7طأ من اiوع األول
ªاwوع اiوع )قبول الفرضية( اiا7طأ من ا K و%ما قلل من فرصة وقوعه ،

ªاwقبول الفرضية(ا (وع األولiا7طأ من ا K ارتفعت احتما�ة وقوعه ) رفض
) قبول الفرضية الصفرية( ؛ و�ذا و¯ما تبn فإنه �ما ارتفع مستوى اwقة)الفرضية

( ، و%ما زاد مستوى ا�اللة)فريةرفض الفرضية الص(ينخفض مستوى ا�اللة
، وال يتس½ للباحث �اوز مثل )قبو�ا(قّل مستوى اwقة) رفض الفرضية الصفرية

هذه اش�ة إال من خالل زيادة حجم العينة، فقد بات من اعلوم أنه �ما زاد 
nوعiعياري إلحصائياتها من ا  a&b:حجم العينة قلت قيمة ا7طأ ا

  : اذج من االختبارات اإلحصائيةمن:ثامناً      

 االختبارات الالمعلمية وقياس العالقة بn اتغoات االسمية والرتبية •

• nموعتÓ متوسطات nعلمية ا7اصة بقياس الفروق ب: االختبارات ا
 t، واختبارzاختبار



 ٣٥٢  

االختبارات اعلمية لقياس الفروق بn اتوسطات ا7اصة بأكê من  •
nموعتÓ : ليلÌا;باينanovaر¯ب ، وÌليل االÂدار ا

اختبار ا;باين متعدد اتغoات : اختبارات معلمية متعددة اتغoات •
manovaßوا;حليل العام ، 

 أن االختبارين : االختبارات اعلمية واالختبارات الالمعلمية*     
ً
تبnّ سابقا

t&z  ددة £ص توزيع ا%يانات، ومن ذلك أن اختبارv يقومان � اف±اضاتz 
، كما يش±ط أن يكون تباين 

ً
 طبيعيا

ً
يف±ض أن ا%يانات ال� �للها موزعة توزيعا

 وأن تكون ÓموHت ا�راسة متساوية أو متقاربة K تباينها، كما 
ً
اجتمع معلوما

K أن هذين االختبارين يستخدمان nّع ا%يانات الفئوية والنسبية باستخدام  تبY
مقاييسها، وتس� هذه االختبارات باالختبارات اعلمية أو ا%ارم±ية، و�ذا لم 
يتسَن للباحث Ìقيق هذه االف±اضات وال¥وط فإن استخدام االختبارات اعلمية 

فوت ال يعطي نتائج صحيحة حول فرضيات ا�راسة، وبا;اú ف§ اmاالت ال� ت
فيها ìوط االختبارات اعلمية، فإن K إم©ن ا%احث توظيف االختبارات 
 K الالمعلمية وسميت االختبارات األو� معلمية أو بارم±ية ألنها تستخدم
حساباتها إحصائيات vددة حول معلمات اجتمع �لوسط اmساé واالÂراف 

ية أو ال معلمية ألنها تستخدم اعياري وا;باين، وأما األخرى فسميت غo بارم±
خصائص أخرى للعينة وبياناتها وال تعتمد � اإلحصائيات أو اعلمات احسوبة 

  )Å(للمجتمع والعينة

  )Ë(االختبارات الالمعلمية وقياس العالقة بn اتغoات االسمية والرتبية

ا K عندما ¶مع ا%احث بياناته باستخدام اقاييس االسمية والرتبية كم
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ا�راسات القائمة � س� العالقة بn متغoين اسميn، وال� تكون ا%يانات 
      اجموعة فيها من اiوع االس¤ ا;صني§، فإن ا%احث مضطر ;وظيف اختبار

)2K ( ،جموعةمربع �ي؛ الختبار معنوية الفروق ال� تدل عليها ا%يانات ا
�ي عندما تكون ا%يانات � شà تكرارات K فئات vدودة،  ويستخدم مربع

ويقوم االختبار بمقارنة نسب اشاهدة أو ا;كرارات للحاالت مع النسب اتوقعة 
هل جاء نمط : �ا K اجموHت اماثلة، «يث يتوصل مربع �ي إ_ نتيجة مفادها

 K ا;كرارات اشاهدة أو اتأتية من بيانات العينة 
ً
وفق اiمط اتوقع �ا رياضيا

 nربع �ي � عدم وجود فرق باiموذج االف±اã، وتقوم الفرضية الصفرية 
نمط  تكرارت العينة  K ا�انب اiظري االف±اã، وبn الواقع ;كرارات 

  .ا%يانات العملية اأخوذة من العينة

 «ساب ق
ً
يمة مربع �ي وتكراراتها، ويقوم ا%احث الختبار الفرضية إحصائيا

 ãعها بالقانون الرياY �فيستخرج القيمة احسوبة ربع �ي من بياناته ال
ربع �ي، ثّم يقوم باستخراج القيمة اإلحصائية اتوقعة جموHت مثل ÓموHته 
من قيم جدول مربع �ي، ويلزمه lلك معرفة درجات اmرية اناظرة جموعته أو 

ويقارنها بالقيمة احسوبة ) 2K(ومستوى ا�اللة اطلوب ليستخرج قيمة  بياناته
�ا، وÌسب درجات اmرية للعينة من جدول بيانات العينة وتكراراتها � 

، ثّم ينظر ا%احث )Å()Å-عدد الصفوف( ×)Å-عدد األعمدة =( حساب درجة اmرية 
ي K درجات اmرية وال� ² العمود األول للجدول K ا�داول اإلحصائية ربع �

من الشمال، ومستوى ا�اللة واlي هو الصف العلوي األول، ينظر K نقطة تقاطع 
درجات اmرية احسوبة %ياناته مع مستوى ا�اللة اطلوب، فيجد القيمة 

ل بياناته، اإلحصائية اف±ضة ربع �ي K حال نمطية ا;كرارات واشاهدات ث
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 ،
ً
ومن ثّم يقارن هذه القيمة مع القيمة احسوبة واستخرجة من ا%يانات رياضيا

، و�ن �نت القيمة 
ً
فإن �نت القيمة احسوبة أ� �نت الفروق دالة إحصائيا
  .احسوبة دون القيمة اإلحصائية �نت الفروق غo ذات داللة

احث � قياس العالقة بn ومن االختبارات الالمعلمية ال� تساعد ا%
اتغoات االسمية والرتبية اختبار كروس©ل وال�، ويستخدم عندما يتّم قياس 

    )Å(اتغo ا;ابع بمقياس رتx، وقياس اتغo استقل بمقياس اس¤

االختبارات اعلمية لقياس النسبة ومقارنتها بÓ nتمعn، وأشهرها ) ب
قارنة ن) في¥(اختبار  K بيانات مستقلة، أو مقارنة نسبة معينة K nسبت

Óتمعn، ويعّد اختبار في¥ األكê قوة عندما يكون العدد ال1 للعينة أقل 
، وعندما sت� فرضية تساوي نسبتn، ومن ذلك مقارنة االختالف Ø�( K(من

 nتمع، ومقارنة اآلباء واألمهات العاملÓ K الرجال والنساء nالرأي ب nوالعاطل
 ¶ري دراسة مسحية آلراء الرجال والنساء األردنيË( n(عن العمل

ً
، فلو فرضنا باحثا

( K تعدد الزوجات، فإن هذه ا�راسة ستجرى � Óتمعn مستقلK n ا7اصية
، و¶ري ا%احث ا�راسة قارنة النسبة بn اؤيدين واعارضn )الرجال والنساء

بهذا يكون اختبار في¥ هو األنسب إلجراء اقارنة وÌليل من الرجال والنساء، و
  .اiتائج

 :t&z: االختبارات اDعلمية ا:اصة لقياس الفروق بp متوسطات ¾موعتp-أ

ويستخدم األول كما تبK nّ اجموHت الصغoة حn ال يعلم ا%احث �انس 
 K توسطاتقارنة ا ªاwعياري، فيما يستخدم ااجموHت، وال يعلم اÂرافها ا
اجموHت الكبoة، وذات ا;وزيع الطبي· %ياناتها، مع علمه باالÂراف اعياري 
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ار جوهرية الفروق بn متوسطات اجموHت � �ا، ويستخدم االختبارين الختب
متغo ا�راسة، K حال قياس تأثo متغo اس¤ K متغo تابع يتم قياسه باستخدام 

� اختبار اتوسط واالÂراف اعياري  tمقياس فئوي أو نسx، ويعمل االختبار 
nجموعت ( لعالمة ا

ً
غo ا;ابع أي � ات) مثل ذكور، إناث: اقيستn اسميا

 oتغمتوسطات اlكور � اتغo ا;ابع واÂرافاتهم ومتوسطات اإلناث � ا
ا;ابع، ومن ثّم  يقارن ا%احث متوسطات Ìصيل اlكور مع متوسطات Ìصيل 

لقياس إذا �ن K اش�ة فرق جوهري بz  ( nأو t( اإلناث، حيث يوظف اختبار 
ار K هذه اmالة بمقارنة اتوسطات اmقيقة متوسطn اثنn، ويقوم االختب

، فبعد إدخال )Å(استخرجة من بيانات العينة مع  اتوسطات االف±اضية اعيارية
إل¶اد الفروق بn اتوسطات اmقيقية ) zأو t( ا%يانات يقوم ا%احث «ساب قيمة

، ثّم يقارنها مع ) zأو t( وال� تظهر من Ìليل بيانات اجموعتn � قاعدة اختبار 
أو ما يس� بالقيمة اmرجة �ا، ويستخرج القيمة )  zأو t( القيمة اإلحصائية ل

اmرجة من ا�داول ا7اصة باالختبار اlي استخدمه بعد أن �سب درجات 
، K حال العينة الواحدة، وÓموع Å-و² تساوي عدد العينة _اmرية %ياناته،

 nأعداد العينت-Ë K ، nجموعت، ف§ حال �نت القيمة احسوبة أ� _حال ا
، ومن ثّم يرفض  )Ë(من القيمة اmرجة فإن هذا سيع� أن الفرق

ً
دال إحصائيا

 ،nجموعتا%احث الفرضية الصفرية وال� نفت وجود فروق دالة بn متوسطات ا
 ا%ا

ّ
حث  من ذلك و� حال �نت القيمة احسوبة K حدود القيمة اmرجة استدل

 وبهذا يقبل الفرضية 
ً
� أن الفرق بn متوسطات اجموعتn غo دال إحصائيا

                                           

)Å( �:]' :/ , dA�� ?����,. 
)2( Gardner.R.C.(2001) Psychological Statistics Using SPSS for Windows.Upper Saddle 

River, NJ:Pretice Hall. P39-40  
. - 



 ٣٥٦  

  .الصفرية

االختبارات اعلمية ا7اصة لقياس الفروق بn اتوسطات ا7اصة بأكê ) ج
nموعتÓ ليل ا;باين األحادي : منÌAnova _وفيه يتم تقسيم األفراد إ ،

 لصفة واحدة 
ً
فقط، ونقيس باتوسطات تأثر هذه الصفة وتغoها ÓموHت تبعا

مقارنة معدل دخل ا7ر¶n من طلبة : اiاتج عن عوامل ا�راسة، ومن أمثلته
�يات جامعة الoموك، فالصفة ال� نقارنها معدل ا�خل ونقيس متوسطاتها 

منه ، و)اختالف ال�يات: ال� ² ا;خصص K هذا اثال(اتؤثرة بعوامل ا�راسة 
ا;عليم ( مقارنة متوسط أداء طلبة اwانوية K 8 من وزارة ال±بية وا;عليم

ñكوmدارس ا7اصة األجنبية مثالً )ا، فا7اصة )Å(، وادارس ا7اصة العربية وا
او السمة ال� تتوزع وتنقسم عليها اجموHت ² متوسط األداء، والعوامل اؤثرة 

 .خاص عر�، خاص أجنxحكوñ، : فيها جهة ا;عليم

يقوم Ìليل ا;باين األحادي � مقارنة الفروق بn متوسطات أكê من 
Óموعتn تّم Yع بياناتهما بمقياس فئوي أو نسx، فهو من ا;حليالت اعلمية 
العتماده � إحصا´ ومعلمة الوسط للمجموHت ا%حثية، وأما الفرضية العلمية 

أن ا;باين واالختالف القائم بn اجموHت ا%حثية قد  ال� يقوم عليها فمفادها
تأثo ( يكون سببه ا;باين بn هذه اجموHت الختالفها K اتغo استقل 

 عن )اعا�ة أو تأثo اق±ان اتغo استقل مع اتغo ا;ابع
ً
، وقد يكون ناشئا

لف فيه 8 واحدة منها عن واlي £ت )Ë()تباين ا7طأ(ا;باين داخل Ó 8موعة 
، وهو fاختبار : سواها من اجموHت، ويس� االختبار اlي يقيس هذا ا;باين

معامل إحصا´ بسطه ا;باين بn اجموHت ومقامه ا;باين داخل اجموHت، وا 
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 � مقارنة أوساط أكê من Óموعتn فإن D درجتn من 
ً
�ن هذا ا;حليل قائما

 منه اmرية، در
ً
جة حرية البسط وتساوي العدد ال1 ألفراد اجموHت مطروحا

)Å(قام وتساويعدد اجموHت، وبعد +Å- عدد األفراد ال1: ، ودرجة حرية ا
 _اختبار ا;باين_) ف(حساب درجات اmرية يقوم ا%احث بمقارنة قيم اختبار 

يالتها من اجموHت، القيم احسوبة جموHت ا%حث، مع القيم اإلحصائية ث
 مع مستوى 

ً
و¶د القيم اإلحصائية بإزاء زوج درجات اmرية %ياناته متقاطعا

ا�اللة اطلوب Ìققه %حثه، فإذا �نت القيمة احسوبة أ� من اإلحصائية 
يرفض ا%احث الفرضية الصفرية، و�ذا �نت القيمة احسوبة أقل فإن ا%احث 

  .)Å(سيقبل الفرضية الصفرية

  :)Manova(ºليل ا�باين اDتعدد: اختبارات معلمية متعددة اDتغsات) د

 لصفتn أو 
ً
ومنه Ìليل ا;باين اwنا´ وفيه يتم تقسيم األفراد إ_ ÓموHت تبعا

: متغoين مستقلn، وقياس تأثo ذلك � الفرق بn اجموHت، ومن أمثلة ذلك
تغoين هما ا�نسقياس الفروق K ا;حصيل بn طالب  

ً
( ا;عليم ا�ام· طبقا

، ويتم قياس أثر هذه )عل¤، أدé( وال�اه ا;حصيل اwانوي) وD مستويان
  .اتغoات من مقارنة متوسطات اجموHت

ومنه Ìليل ا;باين القائم � دراسة ثالثة متغoات، وفيه يتّم Ìليل اiتائج 
w 

ً
الثة متغoات مستقلة لà منها مستوياته، ومن ذلك ا7اصة باتغo ا;ابع وفقا

مرتفع متوسط : ومستوياته( ا;حصيل ا�ام· وتأثره بمتغoات ا�lء: دراسة
  )Ë()مستوياته(وا�نس ) مستوياتها( وا�افعية ) منخفض

ويعمل هذا ا;حليل � تقليل ا;باين اiاشئ داخل اجموHت، واiاتج عن    
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يسببه اختالف اجموHت أو تأثo اتغoات ا�خيلة، ويقوم عمله ا7طأ اlي قد 
� تعديل العالمات أو ا�رجات ال� �صل عليها أفراد العينات بعد االختبار 
 D أخضعوا ßاختبار قب K نوا قد حصلوا عليها� �اiها´ K ضوء العالمات ال

ل اتغo استقل �نت متباينة قبل ا;جربة، وبهذا فإن عالمات األفراد قبل إدخا
 عن االختالف انبعث من داخل اجموHت، ويعمل Ìليل ا;باين 

ً
 ناشئا

ً
تباينا

اش±ك � مراHة قيمة هذا االختالف عند تسجيل الفرق اiاشئ K نتائج 
 K )االختالف األو oستقل، و� حال حذف تأثاجموHت بعد إدخال اتغo ا

جموHت، ومعادلة اجموHت ما بينها، فإن االختالف اlي سoصده درجات ا
 عن اعا�ة أو عن إدخال اتغo استقل

ً
  .Ìليل ا;باين اش±ك سيكون ناشئا

  )وصÛال االحصاء(ا�يانات   وصف) : g( جدول

      

  ا�يانات حول متغs واحد وصف

  

  وصف ا�يانات حول متغsين

  مربع �ي  مقاييس النسبة  مقاييس التشتت  ار¯زيةمقاييس ال)عة 

  انوال
ا;كرار النسx للقيمة 

  انوا�ة

ا;كرارات والنسب 
  ائوية

  معامل فاي

  الربعيات  دى الرب·انصف   الوسيط
معامل ارتباط 

  سبoمان

éساmعياري  الوسط ا    ائينيات  االÂراف ا

      ا;باين  

      معامل االختالف  
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الفروض القائمة سلوب اDناسب �حليل ا�يانات 3 حالة ديد األh :(º( جدول
  “ينات عو طبيعة ال طبيعة اDتغsات“ من خالل  الفروق بp اDجمو�ت @

 عينتان مستقلتان عينه واحدة
عينتان 

 م·ابطتان

 مستقلة

  عينات
 م·ابطة عينات

مستوى 

 القياس

  ذي اmدين

 مربع �ي

 في¥

�ي قارنة مربع 
nجموعت ا

 ويت� اختبار مان

 س�اال  كو¯ران  يمربع �  مكنمار

اختبار 
 االشارات

  ولكو¯س مان ويت� اختبار
كروس©ل 

  وولز
 فئويال   zاختبار 

 Tاختبار 

ا;باين ”T   ختبار ا
  ”متجانس

ا;باين غZ” oاختبار 
 ”متجانس

 Tاختبار 

Ì ليل
 ا;باين

 ا;صميم
ßالعام 

Ìليل 
  ا;غاير

Ìليل ا;باين  
ßا;صميم العام 

  Ìليل ا;غاير

رت¼ ال
 نس¼الو
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  )Historical Research( املنهج التارخيي:  السادساملبحث 

  �نظر القدماء إ_ ا;اريخ باعتباره سجًال �7اتهم األدبية واإلنسانية وال
نقلوها K أسا�ب أدبية من قصص ومالحم وأشعار، وقد برع العرب K هذا قبل 
اإلسالم، كما �ن مثل ذلك K اmضارة الغربية، كما K ملحمة اإل�اذة واألوديسة 

ر�هم K اعلقات وا�واوين و� وقصص شكسبo، ونقل العرب جوانب من تا
وقد ر¯زت الروايات ا;ار�ية K نقلها �  الروايات ا;ار�ية وقصص األمثال،

تمجيد العرق أو القبيلة أو ا�ولة أو األشخاص، وقد ظهرت K اmقب ا;ار�ية 
ا;ا�ة حاجة علمية إ_ الروايات ا;ار�ية، خاصة ما يتعلق منها برواية اiصوص 

�ينية وأصول اwقافات، وقد ظهرت هذه اmاجة K تمحيص الروايات ا;ار�ية ا
كما K روايات اiصوص من السنة واألحاديث عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم، 
وظهرت بوادر انهج ا;اريµ ونقد الرواية عند اسلمK n أواخر عهد الصحابة 

من أé مو/ األشعري أن يأتيه بشاهد حينما طلب عمر بن ا7طاب رã اهللا عنه 
� سماع حديث االستئذان من رسول اهللا، وبعد عg الصحابة ازدهر منهج اiقد 
ا;اريµ للتحقق من الرواية والرواة، وقد وّطد احّدثون به أصول منهج نقد الراوي 

K  واروي واlي تقوم عليه منهجية اiقد ا;اريµ، تلك ال� بدأها احدثون
  .تأطoهم لعلم ا�رح وا;عديل

  :تعريف املنهج التارخيي: أوالً

يعرف منهج ا%حث ا;اريµ بأنه األسلوب اlي يع½ بدراسة الظاهرة القديمة 
من خالل الرجوع إ_ أصلها فيصفها ويسجل تطوراتها، و�لل ويف¨ هذه 
 إ_ انهج العل¤ اlي يربط األسباب باiتائج، كما ويعّرف بأنه 

ً
ا;طورات استنادا

K ااã ويمّكن من تفسo هذه ا%حث اlي يتقّ- معرفة األحداث ال� جرت 
األحداث لفهمها و;صور عالقتها باmا¡، أي إنه انهج اlي يع½ باmصول � 
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أنواع من اعرفة عن طريق ااã بقصد دراسة وÌليل بعض اشÈت اإلنسانية 
عملية : وقد عرف انهج ا;اريK µ الفكر الغر� بأنه. )Å(واالجتماعية اmا¡ة

منظمة وموضوعية الكتشاف األدلة وÌديدها وتقييمها والربط بينها من أجل 
 ،ãاإثبات حقائق معينة، وا7روج منها باستنتاجات تتعلق بأحداث جرت K ا

  .)Ë(وهو عمل يتم بروح ا;قÞ اiاقد إلHدة ا%ناء

ومن تعريفات انهج ا;اريµ تعريف من وصفه بأنه انهج اع� بوصف 
، يتناول رصد عناÊها وÌليلها األ

ً
 كيفيا

ً
حداث ال� وقعت K ااã وصفا

ومناقشتها وتفسoها، واالستناد � ذلك الوصف K استيعاب الواقع اmاú، وتوقع 
  )Ñ(اال�اهات استقبلية �ذه األحداث القريبة منها وا%عيدة

Ìتوي حقائق  ال� ينظم K الوثائق وغoها من اصادر وهو ا%حث اlي
وأحداث تتعلق بأسئلة اؤرخK n ااã، كما يعرف بأنه سجل ااã و�Hدة 
ا;فكo فيه و¯تابة أحداثه ا;ار�ية بإدراك ووý، باالعتماد � الوثائق واصادر 

  )Ô(واالحظات انهجية) اذكرات( األصلية ا;ار�ية واعلومات الشخصية

ية األقرب إ_ وصف حا;ه تعريفه باعتباره Óموعة من ومن تعريفاته اإلجرائ
اإلجراءات تتضمن Yع ومعا�ة ا%يانات عن األحداث ااضية، وذلك بصورة 
علمية ومنظمة بهدف اختبار فروض أو اإلجابة � تساؤالت تتصل بأبعاد تلك 
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ة ا;نبؤ األحداث وأسبابها ونتا�ها، Aا يساعد � فهمها � Âو أفضل مع إم©ني
  .)Å(باألحداث استقبلية

وأما أبرز ا;عريفات ال� وصفت انهج ا;اريµ من �فة أبعاده فتعريف 
الطريق اlي يتبعه ا%احث ا;اريY K µع معلوماته عن : الشيباD ª بأنه

األحداث واmقائق ااضية، و� فحصها ونقدها وÌليلها وا;أكد من صحتها و� 
بها وتنظيمها وتفسoها، واستخالص ا;عميمات واiتائج العامة منها، عرضها وترتي

 oتفس K ساعدةوال� ال تقف فائدتها � فهم أحداث ااã بل تتعداه إ_ ا
األحداث واشا8 ا�ارية و� توجيه ا;خطيط بالنسبة للمستقبل، ويقوم انهج 

وضوý للمصادر اختلفة ا;اريµ � أساس من الفحص ا�قيق واiقد ا
للحقائق ا;ار�ية، ويستعمل K سبيل Yع اعلومات ونقدها وترتيبها وتنظيمها 
 lلك بوسائل ا%حث العل¤ 

ً
وتفسoها واستخالص اiتائج العامة منها، مستعينا

  . )Ë(وأدواته ال� تستخدمها اناهج األخرى

  :)Ñ(ا;ا�ة وتكمن أهمية ا%حث ا;اريÌ K µقيقه األغراض

تساعد ا�راسات ا;ار�ية K الكشف عن األصول ا;ار�ية للنظريات  -
وابادئ العلمية، Aا يساعد � إ¶اد الروابط بn الظواهر اmا�ة وااضية، ورد 

 .الظواهر اmا�ة إ_ أصو�ا

-  ãاكما تساعد K الكشف عن اشÈت ال� واجهها اإلنسان K ا
 .ه K ا;غلب � العوائق ال� واجهتهوأسا�ب

وتساعد � Ìديد العالقة بn الظواهر وبn ا%يئة االجتماعية واالقتصادية  -
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  .نواwقافية ال� أدت إ_ نشوئها، كما K ظاهرة العداء بn العلم وا�ي

 
ً
حيث يع½ هذا ا%حث با�راسة والكشف : موضو�ت ا�حث ا�اريÝ :ثانيا

  :عن

K  ،الظواهر واألحداث واواقف ال� م7 عليها زمن طويل أو قصo دراسة •
vاولة لفهم اmا¡ وا;نبؤ باستقبل من خالل دراسة األحداث ااضية 

 .وا;طورات ال� مرت عليها

دراسة ظواهر معاÊة من خالل الرجوع إ_ نشأة هذه الظواهر وا;طورات  •
 . تكوينها بش�ها اmاúال� مرت عليها والعوامل ال� أدت إ_

  :)a(خطوات املنهج: ثالثاً

ببيان القضية العلمية اراد ا;وصل إ_ توضيح مش^ة ا�حث  :ا7طوة األو�
، وقد �دد ا%احث قيمة دراسته من خالل اإلجابة عن سؤال مفاده ما حلول �ا

ضافة إ_ ال±اث مدى الفائدة ال� Ìققها دراسة اش�ة ال� يتناو�ا با%حث من إ
 ª©العل¤، و;حديد اش�ة يستطيع ا%احث أن يبn إطارها الزماª وا
وا�يمغراK، فيحدد أين وقعت أحداث اش�ة ال� يدرسها، و�دد إطارها الزم� 
K عدد من السنوات «يث يتمكن من تناو�ا، ثّم �دد من هم األشخاص اlين 

فتنة : لو فرضنا أن ا%احث تناول با�راسة مش�ةتدور حو�م مش�ة ا%حث، ف
خلق القرآن وأثرها K عقيدة اسلمn، فإن اإلطار الزماª �ذه اش�ة سيمتد من 
مرحلة حكم ا7ليفة العباæ اأمون إ_ مرحلة حكم اتو� ثّم اعتمد، وأما 

ا أحداث ا7الف اإلطار ا©ª فسيكون حا¡ة ا7الفة العباسية ال� دارت فيه
بn اعáلة وعلماء السنة، وأما األشخاص فأبرز الشخصيات اؤثرة K تاريخ 
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الفتنة ا7لفاء اwالثة، واإلمام أ�د من علماء السنة وبعض أعالم عgه اlي 
  .واجهوا اعáلة، ثّم أ�د بن أé داود وعلماء عgه من اعáلة

 K ؤثرةصياغة اش�ة وÌديد الفروض K ا%حث وقد 7ص ا%عض العوامل ا
K µا;اري)Å( :  

 م©ن األحداث وميدانها ا�غراK اlي وقعت فيه •

 �ن  •
ً
 K األحداث، واlين �ن �م دور أيا

ً
 وتأثoا

ً
األشخاص األكê ارتباطا

 K تطور مش�ة ا�راسة
ً
 أو سلبا

ً
 .إ¶ابا

ا%احث K توسيع أو اخáال الف±ة الزمنية لوقوع األحداث وقد يتحكم  •
 .اراحل الزمنية ال� يدرس اش�ة K إطارها

 باش�ة واألحداث ال� ظهرت K ظلها مش�ة  •
ً
األنشطة األكê ارتباطا

 . ا�راسة أو �نت وثيقة الصلة معها

ومن امكن أن يستعn ا%احث ببعض اصادر ال� تزوده بأبرز اشÈت       
سواًء أكان ذلك بسؤال األكاديميn عن أبرز ما الحظوه من مشÈت ا;ار�ية، 

ا%حث ا;اريK µ ضوء خ�تهم، أم بلجوء ا%احث إ_ ا;فتيش عن اش�ة بس� 
األدب اiظري وخاصة ما يتعلق منه بقضايا واقعية، وقد ¶د ا%احث K اشÈت 

ط من أحداثه ومشÈته سوى ا;ار�ية أن ا�راسات ال� تناولت ا;اريخ لم تغ
ال)ر اليسo، إذا ما قورنت باألحداث ال� مرت بها الب¥ية K حياتها اإلنسانية 
 �واألدبية والعلمية و� مدى عصور متالحقة، فلو أردنا رصد ا�راسات ال
تناولت ال±بية اإلسالمية ع� العصور ا;ار�ية، سواًء أكان موضوعها دراسة فكر 

ظرين وعلماء، أم �ن دراسة ايادين اiظرية اؤصلة لل±بية اإلسالمية تربوي ن
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من تار�ها كما K ميدان اناهج واألهداف أو ميدان األصول ال±بوية، أو �ن 
موضوعها دراسة مؤسسات ا;عليم من كتاتيب ومدارس وجامعات ومعاهد، فإن 

 K در
ً
 كبoا

ً
اسة ا�7ات ا;ار�ية يدان استقرئ �ذا ا%اب سوف يلحظ نقصا

ال±بية اإلسالمية ونظريتها، وما ينطبق � ال±بية اإلسالمية يصح كذلك � 
 �االقتصاد واإلدارة والسياسة ال¥عية، Aا يؤ¯د اmاجة إ_ ا�راسات ا;ار�ية ال

  .  تس� ماã األمة mاجتها إ_ تنفس خ�اته K اmا¡ والواقع

وذلك Òمع اادة العلمية  )Å(ا�حث عن مصادر اDعلومات: ةا7طوة اwاني
من خالل تتبع مصادر اعلومة Y Kيع مظانها ورصدها، وAا يساعد  للبحث

ا%احث K الوصول إ�ها مراجعة مراكز ا%حوث وا�راسات ا;ار�ية كما K مر¯ز 
ومن حداث ااضية استعراض مادة األ هذه ارحلة تتمثل K، وفائدة الك فيصل، 

 .انتقاء الشواهد اتعلقة بمش�ة ا�راسة ثمّ 

 K عرفةوعند اiظر K مصادر اعلومات فقد يعمد ا%عض إ_ تقسيم مصادر ا
يقسمها ا%عض إ_ مصادر و�ة وأخرى ثانوية، فيم ا%حث ا;اريµ إ_ مصادر أ

  .معنوية مادية وأخرى

فÀ اصادر  اباìة ألحداث مسجلة،و² اخرجات : اDصادر األو¡ة
، ومن )مش�ة ا�راسة( األصلية ال� صنعها أو وضعها اإلنسان K زمان الظاهرة

تكون مكتوبة �خطوطات ،والرسائل واذكرات * ن و² إما أالوثائق، : ذلك
nياة واالتفاقيات والقوانmلة األح©م العد�ة، وتواريخ اÓ ² والسجالت  كما

ومن ذلك الوثائق العامة ال� تصدر عن Óالس اديريات جارية وا�رائد، ا;
وا�يئات ا�و�ة واإلقليمية، ومنها السجالت الشخصية �لرسائل ال� بعثها ا�هود 
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بالرواية وتس�  أن تكون منقولة* أو   إ_ السلطان عبد اmميد اmاكم K زمانه،
الشعبية وا;اريخ واm©يات ألساطo واألªÁ الوثائق الشفوية �mكم واألمثال وا

ومنها اقاالت واألعمال األدبية والفلسفية كما K كتاب الشفوي وا�وميات، 
 روت فيه قصتها مع 

ً
 وثقافيا

ً
اiبوءة والسياسة اlي جعلته اؤلفة عمًال أدبيا

جالت K س مسجلةوقد تكون * اال�اهات السياسية واأليديولوجية K أمريكا، 
 ها كذلك اآلثار اادية ومن Yلتها، ومنمي©نيكية من أìطة تسجيل وأسطوانات

واألسلحة واألدوات واباª واومياء  األهرامات واعابد وورق ال�دى واألبنية
واألزياء واآلالت اiحت والرسم والصور واiقود واألدوات الفنية  والعمالت ومنها

 �توي الكثo من ا%ياناتوا�وائز، و
ً
 . ال� تعت� سجًال واقعيا

تقارير نقلها من لم يعاين الظاهرة، و�نما رواها عن غoه، ومن  اDصادر ا/انوية،
ذلك الصحف واجالت، ومنها دوائر اعارف و¯تب ا;اريخ ال� لم يكن رواتها 

رة لول ديورانت � اتصال مباì أو معاÊ لألحداث، كما K كتاب قصة اmضا
و¯تاب تاريخ األمم والوك للط�ي وغoهما، ومن ذلك الكتابات األدبية واألعمال 

، واصادر اwانوية كذلك  )Å(الفنية، ومن ذلك كتب الرحالة والرسومات وا7رائط
ما ينقل عن اصادر األصلية، أو Aا يرويه ا�يل الالحق عن ا�يل السابق ² 8 

وبذا يتبn أن مصادر ا%يانات واعلومات ال� �قق من . هرةاlي Hيش الظا
 :خال�ا ا%احث أسئلة ا%حث K ا%حث ا;اريµ ال تعدو أن تكون

Å .لفات : السجالت والوثائقحيث يقوم ا%احث بدراسة السجالت والوثائق وا
 .ال� �نت سائدة K الف±ة الزمنية موضوع ا�راسة
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 Ë .تار�ية وحضارية تشواهد  :اآلثار 
ً
 وثيقا

ً
رجع إ_ زمن ا�راسة وترتبط ارتباطا

 .بمش�تها

Ñ .جالت وأدوات االتصال واإلعالم زمن الظاهرة �ألìطة الصحف وا
À تع� عن اهتمام اجتمع بأحداث أو موضوHت وثيقة الصلة واإلسطوانات، ف

 .بالظاهرة أو القضية vل ا�راسة

Ô .ة �ااألشخ: شهود العيانÊعا .اص اlين شهدوا الظاهرة أو األحداث ا

Ø .قبة الزمنية موضع ا�راسةmاتية ألعالم اlا oذكرات والس .ا

ا�راسات السابقة ال� تمت وتناولت أحداث الف±ة ال� تتناو�ا مش�ة . �
م©ن الرجوع إ_ هذه ا�راسات لإلفادة من Ìليالت ونتائج اإلا�راسة، ف§ 

  .حثn فيهاا%ا

ويلجأ ا%احث إ_ االعتماد � اصادر اwانوية إلتمام اiقص اlي يع±ي 
دراسة اش�ة من اصادر األصلية، فاصادر األصلية ال تكون K الغالب �فية 
;غطية األحداث ووصفها، كما إنه يستعn باwانوية K ا;فسo وا;حليل، وقد 

الرجوع إ_ اصادر األصلية واالستغناء بها ما أمكن أشار هيل و¯oبر إ_ أهمية 
عند إجراء «ث تاريµ ¶ب � ا%احث " عن اصادر اwانوية مرشدين إ_ أنه 

 بنسخ أو صور من الوثائق ال� يمكن اmصول عليها K صورتها 
ً
أال يقنع مطلقا

من خالل وهيئتها األصلية، فقد �دث خطأ صغo خالل عملية اiقل والنسخ، و
احتمال تكرار هذا ا7طأ، واحتمال مضاعفته وزيادته فإن هذه االحتماالت قد 
تؤدي إ_ تضخم ا7طأ K الشà اiها´ للبيانات ال� Âصل عليها من اصادر 
 ما نالحظ هذا األثر K األش©ل اختلفة ال� تمثل ا;عداد 

ً
اwانوية، و¯ثoا
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ª©الس")Å(.  

ال� تف¨ جوانب اش�ة، وقد يذهب ا%عض  صياغة الفروض: ا:طوة ا/ا/ة
إ_ وضع الفروض K ا%حث ا;اريµ، ويرجح غoه أن ا�راسات ا;ار�ية ال تقوم 
� وضع الفروض و�نما � Yع ا%يانات عن األحداث واستقرائها، وا;وصل إ_ 

K تساعد � فهم الظاهرة، والصواب أن الفروض � ا%حث ا;اريµ اiتائج ال
 K مناسب عن مش�ة ا%حث، ولكن اختبار الفرض وتعديله وتوجيهه يتّم oتعب
ضوء ما ¶معه ا%احث من معلومات حيث تقوم عملية Yع اعلومات من اصادر 
 بعملية إثبات الفروض وا;حقق منها K ضوء 

ً
 علميا

ً
األو�ة واwانوية ثّم نقدها نقدا

  )Ë(ا عملية ا�مع واiقداألدلة ال� توفره

ألنه و� ضوء الفرض يستطيع ا%احث أن  ؛ووضع الفروض ¡وري للمؤرخ  
 ،D 

ً
فهو يساعد اؤرخ Ì Kديد اادة "يضع اإلطار اlي تصاغ نتائج ا�راسة وفقا

و� إطار الفرض يصوغ  العلمية الالزمة �راسته، واستبعاد تلك ال� ال تهمه،
 iظام معn، زم� أو جغراK أو موضوý أو مزيج من اؤرخ اادة الع

ً
لمية وفقا

هذه اiظم، و�دد اواضيع ال� Ìتاج إ_ تأكيد أو إطناب، وبدونه قد ¶مع 
 êومعلومات قليلة عن نقاط أك ،

ً
معلومات كثoة عن نقاط قليلة األهمية نسبيا

ر ا%حث �رج صورة أهمية �راسته، ومن الواضح أن ذكر 8 اعلومات K تقري
àادة من مستلزمات الفروض لتراسة ك . )Ñ("مشوهة للماã، وÌديد ا
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  :ويتم � مراحل )Å(نقد وفحص اDصادر األو¡ة وا/انوية: ا:طوة الرابعة

 *Äرفة أو : ا~قد ا:ارv خطوط أو الوثيقة وأنها ليستإثبات صحة وأصالة ا
اiقد ا7ار� يدل � نقد الوثيقة من حيث ش�ها منقولة، و� اللغة العملية فإن 

وD إجراءات يتم من خال�ا بتحقيق  ،وصلتها بعgها وصحة نسبتها إ_ مؤلفها
، وقد يتم ذلك � مراحل أو�ا نقد ا;صحيح نص الوثيقة وارتباطه بعgه ومؤلفه

mذف للتحقق من عدم تعرض الوثيقة ;دخل غo مؤلفها K تزييف اiصوص أو ا
أو اإلدراج فيها، وير¯ز هذا اiقد � شà الوثيقة وحقيقتها و�تبها، واwانية نقد 
اصدر للتحقق من نسبة الوثيقة إ_ مؤلفها و�_ زمانها، وAا يساعد ا%احث � 
اكتشاف ذلك أن يقوم بفحص ا7ط اlي كتبت فيه وأدوات الكتابة وخط 

 وD أدواته، وفحص الوقائع ال� ذكرت K اؤلف، فلà زمان خطوطه األكê شي
ً
Hو

 �الوثيقة ومقارنتها مع أحداث ارحلة ا;ار�ية ووقائعها، ومعرفة اصادر ال
 فهل تطابق لغة الوثيقة 

ً
استندت إ_ الوثيقة بفحص ما أخذه اؤلفون عنها، وأخoا

  .وأسلوبها ومستواها العل¤ أعمال اؤلف األخرى

  :~قد ا:ارÄ إجابة اDعايs ا�ا¡ة 3 عملية ا~قدوoا يساعد 3 ا

هل تتحدث الوثيقة بلغة عgها أم بمفاهيم وعبارات îتلفة؟ فال بّد من -
 بما K ذلك اواد واألدوات الظاهر استخدامها: مقارنة الوثيقة þصائص عgها

 من خصائص العg اlي تنسب إ�ه الوثيقة K كتابتها �لورق وا�m فهل هذا �ه

 هل ورد K الوثيقة ذكر أمور وأشياء لم تكن K عgها؟-
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 ما ا©ن اlي ظهرت فيه الوثيقة وما صلتها به؟

وفيما �ت� به ا%احث نسبة الوثيقة إ_ مؤلفها فمن معايo إجابة هذا أن يتتبع 
 :ا%احث القضايا ا;ا�ة

Å- طþ ه؟ هل كتبت الوثيقةoط غþ كتبها  صاحبها أم �هل هذه النسخة ال
 اؤلف أم إنها Aا نقل عنها؟

Ë-  ن �يه أسبابه ودوافعه من موضوع أهل �تب الوثيقة مصدر موثوق أم
 ا%حث ومش�ة ا�راسة؟

Ñ- تواهاv K الوثيقة تناقض K ؤلف هل ؟يدل � أنه دخيل � أف©ر ا

Ô-  يشها أم بناًء � ملحوظات هل �ن ما كتبه مؤلف الوثيقة منH �خ�اته ال
 سواه؟

Ø -  اذا ألف هذه الوثيقة، وهل �نت D مصلحة من كتابتها و�خراجها؟ ال©تب

 هل توجد وثائق أخرى تدعم ما أS به اؤلف K وثيقته؟ -�

 هل تطابق لغة الوثيقة وأسلوبها وخطها أعمال اؤلف األخرى؟ -	


 يعرفها من تتبع سoته و¯تبه؟ هل يظهر اؤلف جهًال بأشياء مثله -

 فهل K داخل الوثيقة من  -�
ً
إذا �ن اخطوط غo مؤرخ أو �ن ا%احث Óهوال

 ا�الئل ما يكشف عن هويتها؟

* Wتويات : ا~قد ا[اخv فهم K يستخدمها ا%احث �Óموع العمليات ال
 ßقد ا�اخiأحاطت بكتابتها، ومهمة ا �بيان ما قصده الوثيقة، ونقد الظروف ال

صاحب الوثيقة منها ومعرفة صدقه K الروايات سواًء أكان شاهد عيان أم ناقًال 
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  .)Å(عن غoه

 ،xومنه ما هو نقد سل ،éأنواع تع� عنه فمنه ما هو نقد إ¶ا ßوللنقد ا�اخ
ßا�اخ éقد اإل¶اiومن ا:  

 يكشف عن مضمونه، وال بد �تحقق الف •
ً
هم من فهم اiص K ذاته فهما

ßs ا%احث عن 8 فكرة سابقة، فال ¶وز D أن يقرأ K صفحات الكتاب 
ªعا  .ما يدور K عقله من ا

Ìليل مفردات اiص للوصول إ_ اع½ اmقي� D، وال بّد أن يكون  •
 K اللغة العربية و� دراية 

ً
بلغة العg اlي ألف فيه ا%احث متمكنا

 بمنهاiص، وأ
ً
ج اؤلف ومعجمه اللغوي باستقراء آثار ن يكون ملما

ما أوردته بعض اصادر ا;ار�ية من أن بعض : ا%احث ادونة،  مثال
: العصافo: من داللة لغة العg(اته � العصافo،احدثn �ن يكتب رواي

  )القصاصات الورقية

 .Ìليل اiص للنظر K عالقة السياق العام بداللة ال�مات فيه •

ا;فسo وذلك بأن يربط ا%احث بn مفردات اiص عرفة اع½ نقد  •
 .اmقي� �ا، وعرفة غرض اؤلف و¯يفية تصوره لألمور

xالسل ßقد ا�اخiوأما ا)Ë( : الكشف عن الظروف Dفيجري من خال
واالبسات ال� واكبت سلسلة العمليات العقلية ال� مّر بها األصل أو اصدر 
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 ٣٧٢  

صاحبه ووصل إ_ ا%احث، أي إنه عملية علمية لقياس سالمة األصل ح� دونه 
من ا;حريف ومن طمس اmقائق أو تشويهها، ويقوم هذا اiوع من اiقد � 

nقاعدت:  

الشك انه& K 8 راٍو وعدم اwقة K الروايات ولو �ن راويها شاهد : أوالهما
  .عيان عليها

فحص الوثيقة Y Kلتها بل ال بّد من فحص ال يكت§ ا%احث بأن ي: وا/انية
  .مسألة أوردتها K صورة مستقلة وباهتمام خاص 8 قضية أو

و� عمليات الشك بشقيها تتحقق فروض ا%حث ا;اريµ، حيث يف±ض 
ا%احث تزييف الوثائق وعدم اوضوعية وا�قة K تدوينها، كما يف±ض ا;دليس 

وا;غيv K oتوى الوثيقة، ومن اإلجراءات � اؤلف من النساخ واإلدراج 
أن يوازن ا%احث بn الوثيقة  ،العلمية لعملية اختبار الفروض القائمة � الشك

وبv nتويات الوثائق ال� تتفق معها K اوضوع، ومن اعايo ال� تدعو ا%احث 
  :إ_ الشك K راوي الوثيقة وvتواها

Å- ؤلف ومالحظة إم©ن الكذب K الرواية للحصول � بعض دراسة حالة ا
  .انافع أو اصالح

Ë-  اطبته بماî مهور ومداراته وترك�الشعور العام، و�ن  �الفإم©ن تملق ا
 .�ن ما يمليه ا;ملق ال يتفق مع رأي اؤلف أو اmقيقة

Ñ-  � ب أو الكرهmالظهور و�م©ن تملك مشاعر ا K إم©ن الغرور والرغبة
 .اؤلف

Ô- قيقة اmصورة تضيع أو تشوه ا K بالغة فيهاستخدام األسا�ب األدبية وا
 .ا;ار�ية
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Ø -  ة للحدث مع حقيقة أنه ناقل عنÊعاتدليس الرواية بإيهام اmضور وا
غoه، وAا يدل � ا;دليس دراسة اmالة العقلية والشعورية لصاحب 

 .الوثيقة، وعدم Âقق ال¥وط العلمية K االحظة

وباiظر إ_ ما سبق فإن عملية الشك انه& الالزمة للمنهج ا;اريµ تقوم � 
الشك K 8 راٍو من رواة الوثيقة وصلته بارويات ال� نقلها، عن : األول: vورين

 ýمؤلفه، وقد سبق بيان دوا K ؤلفطريق دراسة إم©ن كذب الراوي أو ا
الشك v Kتوى : واwاª. رفة ا;ار�يةومثoات الشك K راوي الوثيقة أو اع

الوثيقة و� 8 معرفة أو معلومة يريد ا%احث إثباتها أو نفيها، ومّما يساعد � 
  .ذلك فرضيات اiقد ا�اخß ال� سبق بيانها

ومن اعايo ال� تساعد ا%احث K إتمام عملية اiقد ا�اخß أن ¶يب � ما 
ßي:  

Å-  قةwوراوية هل يعت� أهل ا 
ً
 كفؤا

ً
K موضوع ا%حث مؤلف الوثيقة مالحظا

؟
ً
  .موثوقا

Ë- ؤلف أن يالحظ أو يشهد ما كتبه من وقائع؟ هل �ن K إم©ن ا

Ñ-  أو السن أو العوارض الصحية إ_ ارتكاب úهل أدى به ا;وتر االنفعا
 األخطاء K مالحظته أو تقريره؟

Ô- باا يسمع، هل كتب اؤلف ما كتب بناًء � االحظة ا 
ً
ìة أم �ن راويا

 أم إنه اقتبس من مادة علمية؟

Ø -  زمان أحداثها أم إنها جاءت من K ؤلف الوثيقة، هل �نتم� كتب ا
 نسيج ذاكرة اؤلف ا �ن؟

هل K تاريخ اؤلف ما يؤثر K موضوعيته مثل اتباعه أيديولوجيات أو  -�
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 انتمائه �ماHت سياسية �نت أو دينية؟

K تاريخ اؤلف من يمول أو ينفق � أعماA Dا قد يؤثر K  هل �ن -	
̈د األحداث وترتيب الوقائع؟  موضوعيته ل


هل كتب اؤلف K ظل ظروف اقتصادية أو سياسية أو دينية ربما دفعته إ_  -
 إهمال حقائق أو إساءة تفسoها أو تشويه عرضها؟

 لتسويغ بعض هل �ن بn دوافع اؤلف ضغينة أو غرور أو �ن م -�
ً
Hدفو

 أعماD؟

Å�- وه؟Â اعة أو حاكم اوY ه منoاعتباره إرضاء غ K ؤلف يضع هل �ن ا

ÅÅ-  ها لصالح الرواية األدبيةهل زخرف اؤلف اmقيقة ونمقها فأخj بعض معا
 ال� أرادها؟

ÅË- ؤلف نفسه؟ هل يناقض ا

ÅÑ- ه ما يؤ¯د بعض رواياته أو ينقضها؟gروايات ع K هل 

  :عرض اDادة ا�ارÞية وتفسsها وºليل اDعلومات: ا:امسةاDرحلة 

ال يكت§ اؤرخون بمجرد �ميع السجالت واآلثار و�خضاعها للنقد ا�قيق " 
ثّم تقديم أكوام اعلومات ال� Yعوها من أسماء أحداث وأماكن وتواريخ إ_ 

ة ال تؤدي إ_ اiاس، كحبات اسبحة، ذلك أن شذرات اعلومات غo ا±ابط
 K عوهY قائق وترتيب ماmتقدم مفيد للمعرفة، وح� إذا قام ا�ارسون بتجميع ا
 سالسل األحداث غo ا±ابطة 

ً
نظام منط�، فإنهم �رجون رواية ال تفضل كثoا

وغo اف¨ة، إن اmقائق انعزلة ليس �ا معً½، lلك ال يكت§ ا%احثون بمجرد 
 7صائصها الظاهرية، إنما يقومون  �ميع اعلومات

ً
أو وصفها وتصنيفها وفقا

بصياغة فروض مبدئية تف¨ وقوع األحداث واألحوال، ل' يكون ألعما�م قيمة، 
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ويبحثون عن العالقات ا7فية واألنماط ال©منة، أو ابادئ العامة ال� تف¨ أو 
عن األدلة ال� تصف الظاهرات ال� يدرسونها، وبعد تكوين الفروض يبحثون 

  )Å("تؤيدها أو تنفيها

وتتطلب عملية تفسo اادة ا;ار�ية انطقية واوضوعية والوý لواقع اmدث 
أو اش�ة ا;ار�ية، وظروفها ال� وقعت فيها، وlا ينب÷ � ا%احث أن يكون 

 K تفسoه للمادة، وعرضها ومقابلتها مع خصائص ع
ً
 وجادا

ً
 ودقيقا

ً
gها موضوعيا

وظروف الزمان وا©ن ال� وقعت فيها، و� ا%حث ا;اريµ £تلف قيمة وأهمية 
 àوع من ا%حوث تشiأش©ل ا%حوث األخرى، ف§ هذا ا K رحلة عنهاهذه ا
 من مرتكزات عملية ا%حث، حيث يتعلق بها قبول 

ً
هذه ارحلة مرتكزا

� ما سيختاره ويرجحه من ا%احث بفروض «ثه أو رفضه إياها، وذلك بناًء 
  .)Ë(اعلومات Aا Yع

ويبدأ ا%احث عمله بإHدة قراءة ما كتب من مادة تار�ية تدور حول اش�ة، 
ثّم يعمد إ_ تصنيف هذه اادة بما فيها من معلومات، وبعدها يعمل � مناقشتها 

دحض اش�ة �صل إ_ إثبات مش�ة «ثه باألدلة وال�اهn وتفسoها، أو إ_ 
وبيان ا7لل K اiقل ا;اريµ، وهو بهذا العمل ¶يب أسئلة ا%حث مرتبة كما 

  .جاءت K اخطط بتدر¶ها K صلب ا%حث K الفصول واباحث واطالب

ويغلب � تفسo وÌليل ا%حوث ا;ار�ية اتباع الطريقة الكيفية اiوعية 
ه ا%حوث ذات طبيعة كيفية نوعية، عند عرض ا%يانات؛ ذلك أن معلومات هذ

 تنبع من معرفة ااã ورموزه، 
ً
فاوضوHت ال� تتناو�ا ا�راسات ا;ار�ية Á%ا

وقد تكون الطريقة اث� للتعامل مع ا%يانات الكيفية تتمثل K ا�مع وا;صنيف 
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ة � وال±تيب وا;بويب وا;فسo وا;قييم، وهنا تظهر شخصية ا%احث K القدر
vاكمة اش�ة أو اmدث ا;اريµ من خالل ما وقع بn يديه من معلومات 

  .)Å(عنها

  K حتوىو� ا%حوث ا;ار�ية يستطيع ا%احث توظيف منهجية Ìليل ا
ا;عرف إ_ الظروف االجتماعية والسياسية ال� أبرزتها الوثيقة، وتلك ال� لم تو�ا 

  .ظروف السياسية واالجتماعية K ذلك �هعنايتها بل أهملتها، ودور ال

 K وعية فإنiظر إ_ حقيقة أن ا%حوث ا;ار�ية من ا%حوث الكيفية اiوبا
استخدام : إم©ن ا%احث أن يتحقق من مصداقية معلوماته وبياناته بطرق منها

مصادر متعددة للبيانات، وتوظيف مالحظn أو vللn يعملون مع ا%احث، 
طرق اتعددة K الوصول إ_ اعلومة، ومن خالل تثليث طريقة واستخدام ال

اmصول � اعلومات أو ا%يانات ترتفع احتما�ة الصدق K ا%يانات اجموعة، 
حيث يتأكد ا%احث أن ما Yعه من معلومات باستخدام أداة معينة يتفق مع ما 

K ثبات ا%يانات فإن  Yعه باستخدام غoها من الطرق واألدوات، ولزيادة اwقة
ا%احث K ا�راسات الكيفية يوثق تفاصيل وجزئيات إجراء ا�راسة ح� يضمنها 
اادة ا7ام من صور وخرائط وصور الوثائق وا�الئل، ويبn كيف أتم بناء الفروض 

  .)Ë(من اادة ا7ام و¯يف تمت عملية Ìليل اiتائج

 وقد يكلف نسج اادة ا;ار�ية بصورة ع
ً
لمية منطقية متسقة ا%احث جهدا

، وينب÷ � ا%احث أن يتجنب الصياÁت اإلنشائية والروائية والقصص ما 
ً
مرهقا

لم تكن ¡ورة ;أكيد الصدق واwبات كما تبnّ، ألن K ذلك تشويه لصورة 
ا%حث العل¤، ومن غo اسموح به مط األدلة العلمية أو ضغطها %ث اmيوية 
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و�نما ينب÷ � ا%احث أن يتقن فن صياغة اادة ا;ار�ية بأد;ها  K الرواية،
  .)Å(ببساطة وحيوية كما يصوغ الفنان قطع الفسيفساء ليشà منها لوحته

  :كتابة تقرير ا�حث ا�اريÝ: اDرحلة السادسة   

      ßبتفصيل ما ي µهائية للبحث ا;اريiالصورة ا Dحيث تظهر من خال:  

وفيها يتم بيان مش�ة ا�راسة ووضعها K إطارها : ا;مهيدية اقدمة •
  .اiظري، كما يتم فيها بيان األهداف وأسئلة أو فرضيات ا%حث

•  
ً
عرض ا�راسات السابقة وال� تناولت مثل مش�ة ا%حث عرضا

 
ً
 ناقدا

ً
 Ìليليا

ً
 تفصيليا

;ار�ية عرض اادة ا;ار�ية ش�ة ا�راسة وتفسoها ونقد اعرفة ا •
 عرض اmقائق وتفسoها وÌليلها

ً
 .وأخoا

كتابة اiتائج مرتبة � ا�يئة ال� قدمت بها أسئلة ا�راسة، ثّم ترتيب  •
 االستنتاجات وا;وصيات
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  شاف املصطلحاتك

Éه من : االختيار العشواoجتمع فرصة م©فئة لغأن تتوفر لà فرد من أفراد ا
K عينة ا�راسة، ويتّم ذلك بال ÝّÌ أو تدّخل من ا%احث ومن األفراد K الظهور 

 طرقه القرعة وجداول األرقام العشوائية

يعّ� عن عملية استنتاج قضية Óهولة من قضية أو عدة قضايا : االستدالل
معلومة، «يث تكون القضية األخoة مبتكرة بالنسبة للقضايا اعلومة، وعرف 

م بها ويسo إ_ قضايا أخرى تنتج عنها ال�هان اlي يب: بأنه
ّ
دأ من قضايا مسل

 بال¸ورة دون اال;جاء إ_ ا;جربة

انتقال الفكر من اmكم � ا�ز8 إ_ اmكم � ال1 اlي : االستقراء
استدالل � حكم Ü من خالل تفّحص جزئيات ذلك : يدخل ا�زÌ 8ته، وهو

صّفح جزئيات كثoة داخلة Ìت معً½ Ü ح� إذا ت: ال1، كما وعرفه الغزاú بأنه
 ;لك ا�زئيات حكمت به � ذلك ال1

ً
 وجدت حكما

استنتاج نتيجة معينة من مقدمة أو عدة مقدمات، واالستنباط أو : االستنباط
 من " االستدالل كما عرفه رنيه ديكارت

َ
 Óهوال

ً
حر¯ة ذهنية نستنتج بها شيئا

 اال
ّ

ستنباط � اشتقاق اعاª ا�زئية من القواعد أو القضايا Ïء معلوم، كما يدل
 .ال�ية، باالستناد إ_ اسلمات وا%دهيات وا;عريفات

و² قضايا بيّنة بنفسها صادقة بال¸ورة مقبولة �ى العقل بال : ا�دهيات
 برهان العتمادها � معاª ألفاظها أو � قانون عدم ا;ناقض،

 عات اÂرافات قيم ا%يانات عن وسطهامتوسط مرب: ا�باين

مدى انسجام ا%يانات مع بعضها، و%ما قّل ا;باين بn قيم ا%يانات : ا�جانس
 يزيد ا;جانس
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مالحظة الظاهرة بعد تغيo وضعها الطبي· وا;دّخل فيه بتعديلها : ا�جربة
 أو قليًال عن طريق بعض الظروف اصطنعة

ً
 تعديًال كبoا

ترتيب الظروف لعملية Yع اعلومات : أو تصميم ا�جربة تصميم ا�حث
وÌليلها بطريقة تناسب هدف ا%حث وتستجيب D، كما قد توصف بأنها 
االس±اتيجية ال� يضعها ا%احث �مع اعلومات الالزمة وضبط العوامل 
واتغoات ال� يمكن أن تؤثر � هذه اعلومات، ثّم إجراء ا;حليل اناسب 

  .لإلجابة � أسئلة ا%حث وفرضياته ضمن خطة شاملة

و² تصورات خاصة بكل علم، ويقصد بها Ìديد مفهوم األلفاظ : ا�عريفات
 يثار ا�دل حول دال;ها 

ّ
واصطلحات ال� يستخدمها ا%احث K دراسته، õال

 ومعانيها

Éعشوا´: توزيع عشوا àت بشHجمو  .توزيع أفراد العينة � ا

مدى ا;وافق واالتساق K نتائج ا�راسة إذا طبقت أكê من مرة K : ا/بات
 K إ_ مدى استقرار نتائج القياس oبات يشwفإن ا ßعم oاثلة، وبتعبA ظروف
ظروف متوا�ة و� الرغم من عدم قدرة ا%احث � ا;حكم K ظروف إجراء 

 االختبار

تسå إ_ كشف العالقة بn متغoين K ا%حوث ال� : ا[راسات االرتباطية
 .ظاهرة ما، أو ظاهرتn بينهما عالقة؛ عرفة نوع العالقة وقوتها أو درجتها

نوع من ا�راسات ال� يتم بوساطتها استجواب أفراد Óتمع : ا[راسات اDسحية
أو عينة ا�راسة لغاية وصف الظاهرة ادروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها، 

 .أن يتجاوز ذلك إ_ بيان عالقتها بسواهادون 

تلك ا�راسات ال� تع½ بالعالقات اmا�ة بn بعض : ا[راسات ا�طورية
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اتغoات K موقف أو ظرف معn ووصفها وتفسo ا;غoات اmادثة K تلك 
رصد ا;غoات اmادثة � الظاهرة ادروسة ( اتغoات وال� �دثها Hمل الزمن

 ).Hمل الزمن بفعل

دراسة الوضع الراهن لفرد أو هيئة أو مؤسسة أو نظام بطريقة Yع : دراسة ا�الة
اعلومات عن الواقع الراهن وعن األوضاع السابقة لغرض معرفة تاريخ اmالة وما 

 انتهت إ�ه لفهمها وتفسoها

 بأن يقيس االستبيان ما وضع أصًال لقياسه، وان تكون أسئلته ذات: الصدق
 صلة بموضوعها، بأن يقيس االستبيان ما وضع أصًال لقياسه

ث إلزالة تأخo إ_ احاوالت ال� يبذ�ا ا%اح تشo عملية الضبط:  الضبط
اتغoات ا�خيلة أو العوامل ال� ال يريد ا%احث مالحظة أثرها، عن نتيجة 

 .ا�راسة

موعة جزئية من األفراد Óموعة جزئية من أفراد Óتمع ا�راسة، وÓ ² :العينة
¶ري ا%احث عليها دراسته باعتبارها Aثلة للمجتمع اlي تنت¤ إ�ه، و² 
 K ² اA جتمع بنسبة قريبةÓموعة تمّثل اجتمع «يث تتوزع فيها خصائص ا

 .Óتمع ا�راسة

رأي أو فكرة يطرحها ا%احث � سبيل االحتمال االف±اã فيف¨ بها : الفرض
 . واهر فيبnّ سبب حدوثها أو علتهاة من الظظاهر

sتغDقيمها، و هو الظاهرة: ا oتتغ �  يضعها ا%احث موضع ا�راسةقد ال� ال

وفهمها الكتشاف العالقة  ،تفسoها ،هو الظاهرة اراد دراستها: اDتغs ا�ابع
مه تغoّ قيم بينها وبn ظواهر أخرى، كما يعّرف بأنه اتغo اlي يتبع K تغo قي

، وAا يعرف به )الظاهرة ادروسة( اتغoّ استقل ويقيسه ا%احث K ا�راسة
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هو ناتج ا�راسة أو الفرق بn اجموHت اlي �دث نتيجة ا;حكم :كذلك
 باتغo استقل

متغo مستقل يؤثر K الظاهرة vل ا�راسة لكن : اDتغs ا[خيل واDتدخل
  .بدراسة أثره ا%احث غo مع�

الظاهرة ال� تف¨ أو � عالقة مع الظاهرة اراد دراستها، : اDتغs اDستقل
: وهو اتغo اlي يتحكم ا%احث K قيمه ال� يدرسها، ومن تعريفاته ما �ده بأنه

  .ا7اصية ال� تقف وراء الفروق اعنوية ال� تلحظ بn اجموHت

  .ةساا�رقيد الظاهرة ب ذات العالقة دافرعناÊ أو األالهو Yيع  :¾تمع ا[راسة

و² عبارة عن قضايا غo متناقضة تتسم بالعموم، ويمنع عمومها : اDسلمات
 من إم©ن ال�هنة � صحتها فيتقبلها اآلخرون � اعتبارها مسلمات

ً
 Á%ا

بدراستها مشاهدة دقيقة لظاهرة من الظواهر ال� يهتم العلماء : اDالحظة
 K الحظة ال يتدخل ا%احثبغرض ا;عرف إ_ عناÊها وvاولة تفسoها،و� ا

ّ̈ أسبابها � اiحو اlي تبدو عليه  .Óرى الظاهرة بل يف
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